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La inauguració de les Finals de la Copa del Món ofereix
espectacle i sorprèn amb una proposta innovadora
que converteix l’Avet en una gran pantalla
S’ha projectat un videomapatge de 37.500 m2 per mostrar la història
d’Andorra, de l’estació i del camí fins arribar a la celebració d’aquest
esdeveniment
El president de la FIS ha definit com “extraordinari” el treball realitzat pel
Comitè Organitzador i ha donat les gràcies als voluntaris
L’acte, que ha clos amb un piromusical, quedarà per sempre marcat a la
història de la FIS per la seva singularitat
Andorra la Vella, 12 de març del 2019. Andorra i la seva població s’han bolcat aquest
dimarts al vespre amb la inauguració de les Finals de la Copa del Món Andorra 2019.
L’epicentre de la cerimònia s’ha situat a la pista Avet de Soldeu, tot i que s’ha fet de manera
paral·lela també a la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella. Unes 1.500 persones s’han
congregat a les grades de la nova plataforma de Soldeu, a les que s’hi han sumat els
centenars de persones que han volgut seguir l’acte des de la capital. Tots han gaudit d’un
espectacle que ha sorprès en innovació: mai abans una inauguració d’unes Finals de la Copa
del Món s’havia atrevit amb un repte tan majúscul que ha combinat imatges, llum, música,
i focs artificials. La pista Avet s’ha convertit en una gran pantalla de videomapatge, una
proposta singular i arriscada però que ja quedarà per sempre marcada a la història de la
competició mundial d’esquí.
La cerimònia ha començat a les 19.30 hores a Andorra la Vella, amb un acte d’animació
pensat per a un públic familiar que ha servit per implicar la població andorrana. S’ha
presentat la cançó oficial de les Finals de la Copa del Món de Grandvalira, amb una
coreografia que ha anat a càrrec del grup Líquid Dansa. Les pantalles gegants instal·lades
tant en aquest punt com a Soldeu han permès veure en directe i de manera paral·lela
l’espectacle.
A partir d’aquí, la inauguració s’ha traslladat a Soldeu, amb el so de l’himne d’Andorra, que
ha precedit un descens de monitors de l’Escola d’Esquí de Grandvalira. Equipats amb vestits
amb llums LED, han dibuixat sorprenents figures a la neu mentre baixaven per la pista.
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Seguidament, ha estat el torn dels parlaments de les autoritats, que han anat a càrrec del
cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, el president de la Federació Internacional d’Esquí
(FIS), Gian Franco Kasper, i el cap de Govern d’Andorra en funcions, Antoni Martí.
Mandicó ha destacat en el seu discurs l’esforç i el camí realitzat des del 2012, en què Soldeu
va ser escenari de la seva primera prova de la Copa del Món femenina, i ha donat les gràcies
a la FIS per haver confiat en Andorra com a seu de les Finals. Martí, per la seva part, ha
ressaltat que esdeveniments com aquest confirmen que Andorra és “un país de neu”, com
ho demostra el fet que té més quilòmetres esquiables que de carreteres.
Kasper ha centrat el seu parlament en agrair la tasca dels voluntaris i ha definit com
“extraordinari” el treball del Comitè Organitzador. Ha augurat que aquests dies seran “una
gran festa” tant per als corredors com per al públic.
L’Avet es transforma en un gran videomapatge
Un cop finalitzats els parlaments ha arribat el moment més esperat de la cerimònia.
Grandvalira ha fet un pas més en l’organització d’aquesta tipologia d’esdeveniments en el
marc de la FIS. L’Avet s’ha convertit en una gran pantalla de 37.500 metres quadrats,
gràcies a vuit projectors làser de 30.000 lúmens cadascun per explicar amb imatges i so la
història d’Andorra en primer lloc, i la història de Soldeu El Tarter en segon lloc. En acabar,
s’han projectat les banderes de tots els països participants i un vídeo del procés que ha dut a
terme el domini fins arribar a la celebració d’aquestes grans Finals.
El videomapatge s’ha tancat amb imatges dels líders de cada disciplina que competeixen
aquesta setmana a la pista Àliga d’El Tarter i l’Avet de Soldeu.
La cerimònia s’ha clausurat amb un piromusical, acompanyat de més projeccions
audiovisuals a l’Avet per fer un joc amb el so de la música, que ha acabat de completar
aquesta gran festa.
La inauguració, en xifres
Per fer possible aquest gran acte han calgut 14 mesos de feina i més de 5 dies per muntar
tota la logística sobre el terreny. S’han fet 200 hores d’assajos i proves. A nivell tècnic, s’han
desplegat 3 quilòmetres de cables de fibra òptica, 150 tones de material i s’ha comptat
amb la participació de 17 tècnics audiovisuals durant la cerimònia. Per al piromusical s’han
utilitzat 281 quilos de pólvora.
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AGENDA
Dimecres 13/3/2019
10:30 hores - Pista: Àliga (El Tarter)
DH Homes
12 hores - Pista: Àliga (El Tarter)
DH Dones
12-20 hores - Al costat de L’Abarset (El Tarter)
Village amb les principals marques del món de l’esquí
17-21 hores – Terrassa L’Abarset (El Tarter)
Festa Après-ski

Descàrrega de fotos aquí: http://bit.ly/OpeningSoldeuWFC
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