XIII Trobada de Constructors d’Iglús el
proper cap de setmana a La Molina
L’Ohmamiglú repeteix a La Molina, concretament a la zona del Pla d’Anyella. Es
preveu la participació d’unes 250 persones que construiran més de 30 iglús durant el
dissabte al matí i després passaran la nit al seu interior. El diumenge al matí hi haurà
xocolatada i lliurament de premis a l’iglú més ben construït i també al més original.
La Molina, 4 de febrer de 2009

L’estació d’esquí de La Molina acollirà el proper cap de setmana del 7 i 8 de febrer la XIII
Trobada de Constructors d’Iglús “Ohmamiglú” a la zona del Pla d’Anyella.
Com cada any l’esdeveniment es fa coincidir amb la lluna plena de febrer i està organitzat
per l’Associació de Constructors d’Iglús de Catalunya, amb el patrocini de l’estació d’esquí i
snowboard de La Molina, l’Ajuntament de Toses i la col·laboració de l’Ajuntament d’Alp.
Enguany es preveu la participació d’unes 250 persones que tenen el repte de superar els 33
iglús que es van construir l’any passat.
Diferents membres de diversos grups excursionistes començaran a construir els iglús el
dissabte a primera hora per tenir-los acabats al migdia. A la nit, els participants dormiran a
l’interior d’aquestes construccions típiques del poble inuit. El diumenge al matí tothom que
vulgui podrà visitar i entrar lliurement a tots els iglús i hi haurà xocolatada i lliurament de
premis a l’iglú més ben construït i també al més original.
Com a novetat d’aquesta edició 2009 de l’Ohmamiglú cal destacar les conferències de
l’únic inuit que viu a Catalunya, en Jan Fredericksen, i de Francesc Bailón (gran coneixedor
dels pobles inuit de Groenlàndia i el Canadà). L’acte tindrà lloc el dissabte dia 7 de febrer a
l’edifici de serveis de La Molina a partir de les sis de la tarda.
Més activitats del cap de setmana:
Dissabte 7 de febrer de 2009
PISTA PISTA! D’ESQUÍ ALPÍ
Cursa puntuable per a la lliga catalana d’alevins de la FCEH. La prova, on s'espera que
participin uns 350 corredors i corredores, consistirà en un eslàlom gegant a l'estadi de
competició Torrent Negre. Organitzada per l'estació d'esquí de La Molina i La Molina Club
d’Esports.
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