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La Molina, a punt per al Nadal amb gruixos de
neu de fins a 50 cm a cotes altes


Els visitants podran gaudir de 27 km de pistes obertes i un gruix d’entre 20 i
50 cm de neu qualitat pols a cotes altes



Visita del Pare Noël i dels Reis Mags d’Orient, Marxa Popular nocturna i
Descens infantil són algunes de les propostes que ofereix La Molina per a les
festes nadalenques d’aquesta temporada

Gràcies a la producció de neu d’aquesta setmana, l’estació, gestionada per FGC, preveu per a
aquest Nadal l’obertura d’un total de 27 quilòmetres esquiables, és a dir, el 37% del domini.
Segons les previsions, a més, els visitants podran gaudir de 25 pistes (4 verdes, 12 blaves i 9
vermelles): Els Pins, Pista Llarga, Fontcanaleta, Trampolí, Els Plans, Torrent Negre, Agulles,
Passeig, Pleta, Ponent, Panoràmica, Volta Muntanya Sagrada, Diagonal, Quatre Camins, La
Genciana, Dues Estacions, Solell, Carena, Telemark, Costa Rasa, Diagonal Alta, Moixeres, Comella
I, Comella II i Ginesta. Amb tot, estaran en funcionament el 46% dels remuntadors: Telecabina Alp
2500, Cap de Comella, TC Pista Llarga, Roc Blanc, Torrent Negre, Trampolí i Set Fonts.
Ubicada entre les comarques de la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès, l’estació treballarà de valent
per obrir el màxim nombre de pistes i remuntadors durant els propers dies per oferir, així, una
increïble experiència a la neu.
Durant les festes nadalenques, els visitants no només podran esquiar, fer snowboard i gaudir de la
neu a pistes, sinó que també podran divertir-se en el tubbing, els recorreguts d’habilitat al Parc
d'aventura als arbres o amb Segway, en les excursions amb raquetes i el passeig panoràmic amb
telecabina.
Pel que fa als serveis de restauració, estaran oberts un ampli ventall de propostes, com per exemple
el restaurant El Bosc; la cafeteria Costa Rasa; l’emblemàtic refugi Niu de l’Àliga, situat a la zona més
alta de l'estació (cota 2.537); la cafeteria Roc Blanc o la cafeteria Alabaus.
El dia de Nadal l’estació, que obrirà fins a les 13.00 h, aplicarà una tarifa especial. A més, totes
aquelles persones que vagin disfressades de Pare Noël també gaudiran d’una tarifa reduïda.

Agenda d’activitats per al Nadal
Un hivern més, La Molina aposta per un Nadal ple de colors festius, lúdics i esportius perquè grans
i petits gaudeixin d’unes festes úniques a la muntanya.
25 de gener – Visita del Pare Noël a La Molina
El matí de Nadal, La Molina rebrà la visita més esperada de l’any: l’arribada del Pare Noël, que
saludarà a tots els esquiadors i visitants des de la Pista Llarga. Tothom que ho desitgi es podrà
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fotografiar amb ell i demanar-li què vol per a aquestes festes. A més, tots aquells que vagin vestits
íntegrament de Pare Noël gaudiran d’un forfet especial.
Del 26 al 30 de desembre – Parc de Nadal a Alp
De nou, l’estació degana col·labora amb el Parc de Nadal, que enguany arriba a la seva novena
edició. Amb la mateixa il·lusió i ganes de sempre, obrirà les seves portes el proper dimecres 26 de
desembre i romandrà al Palau de Congressos i d'Esports del municipi cerdà fins al diumenge 30 de
desembre.
Enguany compta amb un munt d'estands lúdics i educatius sobre seguretat, cuina i esports, entre
altres propostes. Les persones que ho desitgin, podran visitar el Parc de Nadal de 16.00h a 20.30h.
29 de desembre – VIII Marxa Popular nocturna
Un any més La Molina acollirà una marxa popular nocturna per acomiadar l’any, en què els
participants gaudiran d’una bona estona. Al final de la caminada, hi haurà recompensa: un berenar
– sopar al Restaurant de Costa Rasa i un sorteig de regals.
1 de gener – 69è Descens infantil
La popular Pista Llarga serà l’escenari de la 69a edició del Descens infantil, una cursa que
s’organitza a La Molina cada primer de gener des del 1950. Durant la prova, els més petits (fins als
6 anys) tindran l’oportunitat de demostrar les seves habilitats sobre els esquís.
Informació i inscripcions: www.descensinfantil.cat.
5 de gener – Arribada de SSMM els Reis d’Orient
Dissabte 5 de gener, els Reis Mags d’Orient visitaran l’estació de La Molina. La tarda més màgica
de l’any estarà carregada d’activitats per als menuts.
Programa:
17.00 h: Jocs i malabars a Pista Llarga.
17.45 h: Xocolatada i coca per a nens i nenes.
18.30 h: Quan la nit comenci a caure, els Reis Mags baixaran de les muntanyes acompanyats per
tota una corrua de torxes fins a arribar a Pista Llarga, on faran l’entrega de regals.
Per a més informació: www.lamolina.cat
21 de desembre de 2018
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