La Molina

estimant-te

1943 - 2018

Sabies que La Molina significa “màquina de
serrar fusta moguda per la força de l’aigua”?
Què els seus orígens es remunten a principis
del segle XIX? Que el nom de La Molina es
refereix a dues serradores de fusta que hi havia
al costat de la bassa d’Alp (La Cerdanya)?
I que La Molina és el referent de l’esquí
i la neu al nostre país?
Aquest any, La Molina celebra 75 anys des que es va
estrenar el primer teleesquí de l’Estat i et convidem
a celebrar-lo amb nosaltres. Per a molts que ens
estimem la neu, La Molina desperta molts records
com ara, la primera vegada que ens vam posar uns
esquís o quan els vam posar als nostres fills.
Volem aprofitar l’avinentesa per convidar-te
a visitar l’exposició del 75è aniversari de La Molina
i al conjunt d’actes que tindran lloc a Barcelona i
a l’estació d’esquí, a partir del 18 de desembre
i fins al 17 de març del 2018.
La Molina: 75 anys estimant-te.

CALENDARI D’ESDEVENIMENTS 2017 · 2018

PROGRAMA

A Barcelona

A Barcelona

DESEMBRE 2017
• Del 18 al 28 de desembre. Celebra el 75è aniversari
amb en Moli i la Lina
• A partir del 18 de desembre. Sessions a la fotocabina
GENER 2018
• 18 de gener. Presentació del llibre i el vídeo
“La Molina: 75 anys estimant-te”
• Del 18 de gener al 4 de març. Exposició
“La Molina: 75 anys estimant-te”

A la Molina

GENER 2018
• 1 de gener. 68è Descens infantil
• 5 de gener. Nit de Reis del 75è aniversari
• 21 de gener. El bateig de neu més multitudinari
by Decathlon
FEBRER 2018
• 17 de febrer. Jornada retro i Nit de les 75 torxes
• 28 de febrer. Dia dels Nens – Consell Escolar
MARÇ 2018
• 2 i 3 de març. Estima Fest, la festa del 75è aniversari
• 17 de març. Dia dels clubs i forfets de temporada
• 22 de març. Volta Ciclista a Catalunya
Festa Personal
Actiu i jubilat

DESEMBRE 2017

GENER 2018

CELEBRA EL 75è ANIVERSARI
AMB EN MOLI I LA LINA
Del 18 al 28 de desembre
En Moli i la Lina, les mascotes de La Molina,
visitaran Barcelona del 18 al 28 de desembre per
celebrar amb tu el 75è aniversari de la primera
estació catalana. Els trobaràs de les 16.30 h a les
18.30 h a les estacions dels FGC per regalar-te el
globus més especial. T’hi esperem!

EXPOSICIÓ “LA MOLINA:
75 ANYS ESTIMANT-TE”
Del 18 de gener al 4 de març
El dijous, 18 de gener a les 12.00 h tindrà lloc a
l’Espai Provença la inauguració de l’exposició “La
Molina: 75 anys estimant-te” amb motiu de la
celebració del 75è aniversari del domini esquiable.
L’exposició es podrà visitar de manera totalment
gratuïta fins al 4 de març. Vine!

SESSIONS A LA FOTOCABINA
A partir del 18 de desembre
Les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC) de Sant Cugat, Sarrià i Provença
acolliran les sessions a la fotocabina. El repte
consisteix a trobar el primer telecabina que l’any
1955 s’instal·la a la Tosa d’Alp, convertit ara en
una fotocabina espectacular, fer-se una foto amb
els amics i compartir-la a les xarxes. Perquè La
Molina t’estima!

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE I EL VÍDEO
“LA MOLINA: 75 ANYS ESTIMANT-TE”
18 de gener
Coincidint amb la inauguració de l’exposició, el 18
de gener tindrà lloc la presentació del llibre “La
Molina: 75 anys estimant-te”, commemoratiu del
75è aniversari. El llibre escrit per l’historiador JC.
Salmeron i l’editor gràfic Oriol Molas, és un recull
de la història de l’estació, el seu impuls en la zona
d’influència i el fet d’esdevenir tot un referent al
país. Endú-te’l!

A la Molina

ES PODRIEN ESCURÇAR
5 o 6 LINIES DE TEXT
D’AQUESTA COLUMNA?

GENER 2018
DESCENS INFANTIL
1 de gener
El pròxim 1 de gener, La Molina acollirà la 68a
edició del Descens Infantil. La cursa infantil més
Antigua d’Europa i tot un clàssic de l’estació que
es disputarà –com cada 1 de gener des de l’any
1950–, a la Pista Llarga.
La Moli i la Lina, juntament amb les mascotes del
club i de l’estació, donaran el tret de sortida del
descens infantil. Inauguraran la cursa amb una
primera baixada i, a continuació, s’iniciarà la cursa
infantil. Els participants lluiran el dorsal del 75è
aniversari especialment dissenyat per a l’ocasió.
La jornada comptarà amb l’actuació d’un grup
d’animació especial, trofeus i el lliurament d’un
premi commemoratiu a la família participant amb
més anys d’experiència. Inscripcions en línia.
NIT DE REIS DEL 75è ANIVERSARI
5 de gener
Enguany l’espera més màgica i breu de S.M.S.
Els Reis d’Orient serà, sens dubte, la de La
Molina. Això gràcies a la tarda d’activitats del 75è
aniversari que es duran a terme a partir de les
17.00 h, a la Pista Llarga; i que continuaran a les
17.45 h amb la xocolatada i coca de Reis. Una mica
més tard, a les 18.30 h, tindrà lloc el descens més
esperat de l’any: la baixada de S.M.S.

Els Reis d’Orient, baixaran per la Pista Llarga
acompanyats d’una filera de torxes. L’arribada al
peu de La Pista Llarga està prevista a les 19.00
h, en aquest moment, es lliuraran els regals als
nens i nenes que han estat esperant-los. També
es presentarà el programa d’actes i les diferents
celebracions commemoratives del 75è aniversari
de La Molina.Gaudeix de la nit més màgica del
75è aniversari!

BATEIG DE NEU BY DECATHLON
21 de gener
Aprendre a esquiar no ha estat mai tan fàcil!
Amb motiu del Dia Mundial de la Neu i del 75è
aniversari de l’estació, el pròxim diumenge,
21 de gener celebrarem el bateig de neu més
multitudinari. T’oferim paquets combinats que
inclouran classes d’esquí, lloguer de material,
forfets, marxandatge i, fins i tot, una foto de
record. Perquè La Molina t’estima volem apropar
l’experiència de l’esquí a tothom.
Els paquets d’esquí de 2 hores estaran destinats a
persones que no saben esquiar. Hi haurà 10 grups
per a 10 debutants en dos horaris: de les 10.00 h
a les 12.00 h, i de les 12.00 h a les 14.00 h. El punt
de trobada serà davant les oficines centrals de
La Molina. També s’oferirà un paquet similar per
a esquiadors debutants amb mobilitat reduïda.
Benvinguts!

FEBRER 2018

MARÇ 2018

JORNADA RETRO I NIT
DE LES 75 TORXES
17 de febrer
Si t’agrada l’estètica i la música retro, t’esperem
el dissabte 17 de febrer a un dels esdeveniments
més especials del 75è aniversari de La Molina. En
homenatge als esquiadors pioners que fa 75 anys
organitzaven llargs viatges per gaudir de l’esport
blanc, l’estació acollirà la Jornada Retro i La Nit de
les 75 torxes.
La Jornada Retro consistirà en tot un dia dedicat
a l’esquí dels anys 40. Disfressa’t del més
autèntic esquiador d’època i si encara en vols
més, apunta’t a la Retro Cursa. Una cursa d’esquí
i snow d’estètica retro, inspirada en les curses
d’esquí d’abans on ressuscitaran els cronos i els
pals. La jornada culminarà amb la festa “aprèsski” que acollirà el mític bar “Tirol”, situat a la
Pista Llarga. En aquest mateix punt hi haurà
el tret de sortida de La Nit de les 75 torxes,
la baixada de torxes més espectacular que
comptarà amb una sessió revival que tindrà lloc
a la discoteca de l’Hotel Adserà de La Molina.
T’ho perdràs?

ESTIMA FEST, LA FESTA
DEL 75è ANIVERSARI
2 i 3 de març
El cap de setmana del 2 i del 3 de març La Molina
acollirà l’Estima Fest, la festa del 75è aniversari,
que aglutinarà entre altres actes, la Copa del Món
d’Snowboard Cross, el divendres 2. Per la seva banda,
el restaurant “Niu de l’Àliga i el bar “Costa Rasa”
celebraran el sopar especial del 75è Aniversari que
estarà amenitzat amb música i que tancarà la festa
amb un descens nocturn a la llum de la lluna plena.
La festa continuarà el dissabte 3, amb la celebració
de les finals de la Copa del Món d’Snowboard
Cross i l’acte de lliurament de premis al sector dels
Alabaus, a les 14.00 h. A les 16.30 h, a l’aparcament
del Telecabina de La Molina, arrancarà el concert de
“L’Itaca Band”; mentre que a les 17.30 h serà el torn
d’“Els amics de les arts”. A les 19.00 h començarà el
castell de focs; que continuarà amb una sessió DJ, a
les 19.10 h per als més noctàmbuls.
DIA DELS CLUBS I FORFETS
DE TEMPORADA
17 de març
El darrer acte del 75è aniversari de La Molina
tindrà lloc el dissabte 17 de març. Serà una jornada
dedicada als clubs d’esquí i als esquiadors i
snowboarders de temporada. A les pistes es
disputarà una cursa especial, amb un format
diferent de la d’altres anys. Tot seguit tindrà lloc el
dinar del 75è aniversari de La Molina, el lliurament
de premis i el sorteig de regals entre els assistents.
A la tarda, al pavelló esportiu de la localitat d’Alp,

Segueix-nos a
#lamolinatestima
www.lamolina.cat

