Campament d’iglús a Núria (Ripollès)
Data: dissabte 7 i diumenge 8 de març de 2009
Participants (17): Maria Alías, Susana Álvarez, Alícia Domínguez, Arnau
Fàbregas, Josep Fàbregas, Marcel Fortuny, Joan Gassol, Encarna Hidalgo,
Alba López, Aleix López, Antonio López, Joan Marquès, Pablo Marquès, Dani
Ros, Amèlia Salvat, Joan Sentís, Invitat: Gerard Mangrané.
Sortim de Reus a les 6 del matí, arribant a l’estació del cremallera Ribes-enllaç
al voltant de les 9. Esmorzem i agafem el cremallera de les 9,20. Una vegada
arribat al santuari agafem el telecabina i pugem a l’alberg Pic de l’Àliga a 2.300
m. Descarreguem les motxilles i cerquem un lloc per fer els iglús. Trobem que
les fortes ventades han deixat la zona bastant pelada amb neu amuntegada als
racons. Decidim construir dos iglús on s’encabirem 7 persones, la resta
dormirem còmodament a l’alberg reformat recentment.

El fort vent dificulta la feixuga tasca de construcció dels iglús. Treure els blocs
de la cantera resulta molt cansat degut a l’estat de la neu, gelada pel fred de la
nit. Tot i així, l’ambient és molt divertit i la canalla s’ho passa d’allò més bé. Per
a molts dels adults és la primera experiència amb uns iglús i estan tant o més
excitats que els nens, convertint la diada, malgrat el fred, en una festa.

A mitja tarda coronem els dos iglús i ho celebrem. Quan les llums del dia
comencen a caure i fred es fa més viu, entrem a sopar a l’alberg. L’ambient és
molt agradable i el Gerard, amb només 14 anys, ens delecta amb uns
increïbles jocs de màgia amb cartes que ens deixa bocabadats. A l’endemà el
temps millora radicalment i gaudim d’un dia assolellat que convida a alguns a
esquiar, altres a visitar el santuari i prendre el sol. A migdia baixem a Ribes a
dinar i agafem els cotxes per retornar a casa.

