Crònica de la 1ª Marxa per la Fràter

El diumenge 6 de novembre es va celebrar una marxa solidària a favor del projecte de
“casa inclusiva” de la Fràter. Després d’una setmana de sol radiant, la previsió situava
un canvi de temps inoportú precisament aquell cap de setmanal. Els organitzadors
miràvem el cel i escoltàvem les notícies del temps amb preocupació i una certa
esperança. Semblava que el matí del diumenge s’obriria una finestra sense pluja, tot i
que es preveia un cel tapat. Quin efecte tindria aquesta perspectiva de temps fred i
humit sobre les bona voluntat dels participants?
Ja al matí del diumenge, la gent de la Fràter parava les taules per a les
inscripcions, i feia sonar la música ambiental, posant bona cara al plugim i a la boira
que baixava fins més avall de Rocalba. I en qüestió d’un quart d’hora el pati de la
rectoria es va anar omplint de gent. Quedava palès que, per a molts, la finalitat de la
caminada bé mereixia arriscar-se a tornar a casa una mica molls.
La Marxa contemplava dues rutes. La ruta familiar resseguia les fonts del
Brugent, passant pel pou del glaç i baixant des de Riubrugent on s’hi havia instal·lat un
punt d’avituallament. Per a molts, el riu i el seu entorn prop del naixement va ser una
gran descoberta. Als coneixedors de la zona ens va preocupar veure que de la Font
Grossa en sortia un raig d’aigua molt prim i irregular.
La ruta llarga continuava des de Riubrugent cap a Sobremont i baixava cap a
Santa Cecília. La tornada es feia pel carril bici. Boira tancada a dalt. El magnífic
mirador de Sobremont sobre la vall estava tapat per una cortina blanca. Tot i això, els
participants varen tornar contents. La boira va donar un aire diferent, més íntim, a una
caminada tardoral. Una percepció que no va pas ser compartida per les tres
participants del pla de Lleida...
Retornats a la Rectoria, xocolata calenta i pizzes al gust de tothom. La Fràter
va organitzar visites guiades per la casa. Mentrestant, el sol es va anar obrint pas
entre els núvols. Els organitzadors ens felicitàvem mútuament per l’èxit (dues-centes
inscripcions i més de 2300 euros de calaix) i ens convocàvem per a tornar-hi l’any que
ve.
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