Els Secrets de la Baronal Vila
de Sant Joan de les Abadesses
Trobar els Secrets de Sant Joan de les Abadesses no és una tasca fàcil. Haureu
de ser grans observadors i superar proves veritablement complicades. Tot dependrà
del vostre enginy. En acabar, valorarem el vostre recorregut i el que hàgiu après i
podreu optar a un premi magnífic. Sort!!
Recordeu que podeu fer un reportatge fotogràfic d’allò més sorprenent (màxim
de 10 fotos) que penjarem després a la web de l’Alberg, amb el que podreu, a més,
optar a un segon premi.
Per a completar amb èxit la gimcana recordeu que:

En cada punt marcat en el plànol haureu d’esbrinar el que
se us demana, buscant i observant.
Una vegada hàgiu trobat la solució, el quadre d’enigmes
us indicarà quin sobre és el que heu d’obrir.
Al sobre, si és el correcte, hi trobareu la prova que haureu
de superar i podreu descobrir-ne el secret. Per a superar
la prova potser necessitareu part del material que se us
ha lliurat (Vosaltres decidireu quin. Espavileu-vos!).

Si porteu mainada, penseu que ells són els protagonistes de la gimcana i que hi
han de participar. És molt important que els grans els engresqueu, els ho expliqueu
i els ajudeu a resoldre els enigmes i activitats que es plantegen.
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Teniu clar el plànol, el recorregut i les parades? Porteu tot el material necessari?
Doncs ja podeu començar!
Les 5 fonts. Qui passa per sota?
“Quin any va ser aterrat, per un bombardeig, el Pont Vell?”
Plaça Anselm Clavé. Voleu escoltar-les?
“Quantes barres de ferro formen la tanca que trobem a la banda oest de
l’Esglèsia de Sant Pol”
Plaça Torras i Bages. Quants són?
“Acabes de passar per el passeig del Compte Guifré. Quants arbres
(castanyers d’índies) es troben dins del passeig?”
Plaça de l’Abadia. Ho heu escoltat?
“Obriu el sobre especial.”
Passeig de la Plana. N’hi ha molts?
“Al final de tot del passeig, hi heu trobat una petita rotonda. Quantes passes,
de nen, té de diàmetre?”
Carrer Torre Saltant. Com reaccionen?
“Baixant totes les escales, arribareu als antics safareigs del Barri Vell. Quants
graons en total heu de baixar per arribar-hi?”
Carrer Major. Els voleu llegir?
“Fixeu-vos en els números dels portals del carrer Major. Fins a quin número
arriba?”

Decidiu! Voleu acabar i entregar la vostra gimcana o bé voleu continuar i aconseguir
una nota millor?
Jardins Espona. És molt alta?
“Heu trobat l’arbre gegant? Quantes finestres té la façana de les cases que
donen al jardí?”
El Prat. Com han crescut?
“Acosteu-vos a l’ermita i compteu quantes cares té la columna que sosté
l’atri?”
FELICITATS, heu acabat la gimcana, ja la podeu entregar!
Esperem que tingueu sort, encara us quedarà una sorpresa...

Els Secrets de la Baronal Vila
de Sant Joan de les Abadesses

