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RIPOLLÈS  Unes 200 persones participaran, el darrer cap de setmana de febrer, en la catorzena edició de la Trobada de Constructors d’Iglús,
(Ohmamiglú’10) al Pla d’Anyella, situat en el terme municipal de Toses. L’objectiu és l’autoconstrucció de les cases de gel i passar-hi la nit, en
que es preveu que, a l’exterior, les temperatures baixin a 10 graus negatius (a 1.850 metres d’altitud). Dintre dels iglús, entre 0 i 6 graus positius.

Física recreativa construint iglús a Toses

 Unes 200 persones passaran el cap de setmana del 27 i 28 de febrer en cases de gel autoconstruides al Pla d’Anyella
ASSOCIACIÓ DE CONSTRUCTORS D’IGLÚS DE CATALUNYA
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La iniciativa té com a primer
propòsit que els participants construeixin un camp d’iglús en una
zona, de fàcil accés, situada al costat de l’estació d’esquí de la Molina i que passin les hores nocturnes
amb la màxima comoditat possible. A partir d’aquí, hi ha programades activitats de lleure, algunes
de les quals obertes a tothom. La
primera pregunta és com mantenir una temperatura agradable
dins les construccions. El president
de l’Associació de Constructors
d’Iglús de Cataluya, Pau Valls, ha
explicat que l’interior «s’escalfa
per l’escalfor humana o per altres
fonts, com ara una llàntia, una espelma o un fogonet. L’aire calent
puja. Pero la forma semiesfèrica de
l’iglú fa que aquest quedi atrapat.
Així podem dir que l’iglú atrapa
una bombolla d’aire calent». L’associació és l’organitzadora d’una
activitat única al Pirineu i té el patrocini de l’Ajuntament de Toses i
l’Estació d’Esquí de la Molina. Els
iglús es distribuiran formant un
cercle al voltant d’una foguera.
Pau Valls ha argumentat que la
neu és «un aïllant molt bo» si hi ha
«un marge de temperatures que
permet l’existència de la neu (a sota
zero). «Si a l’exterior estem a temperatures fredes, la paret exterior de
l’iglú es va “gelant” i, encara que a
l’interior la temperatura sigui superior de zero, s’estableix un equilibri entre el calor interior (que
fondria la paret) i el fred exterior
(que la manté sòlida)», explica
l’organització. Per aquest motiu,
continua, «els pobles inuits aconsegueixen temperatures interiors
més elevades (a la vora dels 20ºC)
sense que perilli l’iglú, ja que a l’exterior la temperatura baixa facil-

La llum externa
filtrada és blavosa



L’organització ha avisat que
«Ohmamiglú» és una activitat «reservada per a tots aquells
que sàpiguen fer un iglú i que tinguin una certa experiència en sortides hivernals a la muntanya».
Els participants venen, bàsicament, de Catalunya, resta de l’Estat espanyol, Alemània, Suissa i
França. Tanmateix, la visita al
camp d’iglús és d’interès per les
famílies per la divulgació educativa i situacions, a priori, curioses.
D’entre altres, la claror del dia es
filtra per les parets i la llum a l'interior té un color lleugerament
blavós. A dins, no se senten veus
externes. GIRONA | J. BOHIGAS



LES XIFRES

30-40

ELS IMPULSORS



La pernoctació té un cert risc
i l’organització recomana un
equipament apropiat i tenir
llicència o una assegurança

IGLÚS

seran construïts durant un matí
Resumint, Valls explica que cal «posar blocs de neu premsada fent una
espiral i decantant-los cada cop més
cap al centre fins tancar la volta»



Imatge d’arxiu de dos participants dins la zona interior d’un iglú acabat, després d’un procés, sovint, complex.

Una activitat popular i educativa
L'Associació de Constructors
d'Iglús de Catalunya és una
entitat sense afany de lucre que fomenta els iglús com a activitat «popular, senzilla, ecològica i austera».

Construir un iglú és un treball
físic de mitjana intensitat
per al qual no es necessiten
aptituds físiques especials
Tot i que no és una activitat
competititiva, la trobada
dóna trofeus a l’iglú més
ben construït i al més original

ment dels 30 graus negatius». El
president comenta que «si pernoctem als iglús durant la primavera hem de procurar que la tem-

peratura a l’interior no augmenti
massa, ja que no podria ser contrarestada pel fred exterior». La
solució és fer «petits oriﬁcis a la part
baixa de la paret». En aquest sentit, «si la temperatura augmenta en
excés el sostre de l’iglú degota a l’interior». Alhora, Valls comenta que
s’explica als participants «la temeritat d’encendre un foc dintre d’un
iglú ja que els teixits sintétics dels
sacs de dormir i anoracs cremen
molt ràpidament i provoquen un
fum tòxic».
La recepció dels participants es
farà a les nou del matí. Distribuïts
per grups, és previst que els iglús
estiguin acabats a les tres de la tarda. El local L’Aixopluc, al costat de
les oﬁcines centrals de la Molina
(aparcament Alp 2500), acollirà

una conferència –oberta a tothom– de l’antropòleg Francesc
Bailón sobre com està afectant el
canvi climàtic la vida dels habitants
de les regions àrtiques. A les 9 de la
nit, estarà encesa una gran foguera al Pla d’Anyella (1 tona de llenya
per a les hores nocturnes). L’organització té dos grans graelles per
coure el sopar dels participants,
compost de carn i pebrots escalivats. L’endemà al matí, els participants esmorzaran (xocolata i un tall
de coca, 9 del matí), abans d’obrir
el camp d’iglús al públic en general. Els visitants tindran l’opció
d’entrar als habitatges. Jocs per a la
mainada, exhibició d’habilitats
constructores, visita d’autoritats,
entrega de trofeus i la clausura
són la resta d’activitats.

JOAN COMALAT

SERVEI DE RECAPTACIÓ
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SUBHASTA D’APARTAMENT A PLATJA D’ARO
APARTAMENT A PLATJA D’ARO.
1a LÍNIA DE MAR. 31,99 m2
Banyoles Entrega del penó de Sant Antoni a la família Callís -De Aguilera

 La 34a edició de la festa de Sant Antoni Abat de Banyoles va començar ahir amb l’entrega del penó a Santi Callís
Guixeras i Maria Pilar de Aguilera Vilches, els seus fills Marc i Àstrid i la resta de la família. La concentració de genets
es va realitzar al passeig Dalmau i, en acabar la cercavila, la família pendonista va oferir un berenar a les instal·lacions
del Club Hípic Comarca Pla de l’Estany. Els actes continuen avui amb la missa, la cercavila i la benedicció.

Trobareu tota la informació a:
http://www.baixemporda.cat

