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                                                                               Divertint-se i passant-ho bé amb els amics a La Molina, gener del 1957 
 

 
Mercè Serós, mare de Mireia Oliver, en una cursa a La Molina.. A sota recull el seu trofeu a l’entrega de premis de fi de temporada 1956-57 del “Fomento 

Excursionista de Barcelona” 
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1956                                1956, dia de Sant Josep, al Puig d'Alp, Ricard Vidal, Horaci Miras, Albert i Margarida Folch i Sequi Giró. Foto de M. Maristany    

 
 El 1957 tornem a tenir Campionats d’España a La Molina: fou  la revelació de 
Domingo Martínez, del CEC, que guanyà la cursa de fons i la de relleus amb els germans 
Mill i Xavi Fruitós. Els salts els guanyà Jordi Carlús, i Luis Arias fou l’indiscutible 
guanyador dels eslàloms especial i gegant, per davant de Joan Poll Puig, que amb el temps 
muntaria una fàbrica de taules d’esquí que no sobrevisqué a l’arribada de les 
multinacionals. Montse Orfila guanyà l’eslàlom i Roser Llobet i la castellana Carola 
Beamonte empataren al gegant.  
 
 Fixeu-vos si s’han concedit desprès poques vegades els Campionats d’España 
d’alpí FIS absoluts (SL/GS/SG) a La Molina, que en tot el s. XXI, sols un cop, el 2009, els 
hem tingut: del 23 al 27-3, amb els triomfs del català Ferran Terra al gegant, l’eslàlom 
(davant el català Josep Pujol i el basc Paul de la Cuesta) i la combinada, el català Pol 
Carreras al supergegant (davant Ferran Terra), la catalana Andrea Jardí a l’eslàlom (davant 
la granadina Carolina Ruiz i la catalana Clàudia Carreras) i Carolina Ruiz al gegant 
(davant Andrea Jardí), supergegant i la combinada (davant Andrea Jardí). Tots ells 
membres de l’equip “nacional”, i intercanviant-se entre ells la resta de podis... 
 

 Dir també que un grup d'afeccionats i diplomats de l'”Escuela Militar de Montaña” 
de Jaca organitza el 1958 l'”Escuela de Esquí de Candanchú”, creant un nou focus 
d’expansió que permet una importantíssima difusió de l'esport a tota la vall del riu Aragó, i 
un any més tard la “Federación Castellana de Esquí” funda la seva pròpia escola... El 
1961 es crea la “Compañía de Esquiadores Escaladores de Viella”, del “Ejército de 
Tierra”, traslladada l'any 2000 a Jaca. Aquesta unitat disposa dels mitjans materials i 
instrucció adequats equiparables als de qualsevol altra unitat moderna d'esquiadors.  

 El 1960, el nomenament de Jordi Jordana com a president de la “Federación 
Española de Esquí” permet posar en marxa la “Escuela Española de Esquí”, essent 
designat Manuel Fontana com a cap, que aconsegueix una bastant extensa integració dels 
professionals i clubs dedicats a l'ensenyament.  Al moment de la fundació, els estils que es 
practicaven estaven basats en dues tècniques diferents:  
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• La tècnica de "projecció circular", seguida a França i part de Suïssa.  
• La tècnica del "joc de cames", seguida a Àustria, Alemanya, Itàlia, USA, Canadà i 

Japó.  

 Els tècnics de l’EEE, havent realitzat un detingut estudi comparatiu d’ambdós estils 
i tècniques, optaren finalment per aquesta última, majoritàriament. 
 

                Pujant al Puig d'Alp 
 

 
1962, un hostal a Font Canaleta. Foto d'A. Campañà i J. Puig Ferran 
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                                                                                         1965, teleski d'Alabaus 
 

              
                                                Anant a esquiar en aquells SEAT 600 o 1500...                                          Cadira que pujava a Costa Rasa des del Coll Sisè 
 

 
                                        Zona baixa de l'estació des de l'Olímpica 
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                                                                                                                                     Postal del telecabina al Puig d' Alp (Campañà, S.II, no. 1040) 
 

  
                            Antigues postals de La Molina.  La de BiN representa 4 pistes de La Molina i el Puig d’Alp, i és feta per n’A. Zerkowitz 
 

               1959  


