
 

 
 
 

 

GIMCANA “DESCOBRINT HORTA” 

Posa’t les botes i el barret. Agafa el mapa, la lupa i la brúixola (o un bon 
Mòbil) i disposa’t a trobar els tresor que van amagar els nostres avis. 
No t’oblidis la cantimplora!. 

 
Bases del concurs 
La comissió de patrimoni de l’Associació de Veïns i veïnes d’Horta (AVVHORTA) i EL POU (Grup 

d’estudis de la Vall d’Horta i la Muntanya Pelada) , convoca una nova edició de la GIMCANA DESCOBRINT 
HORTA amb la finalitat de trobar i donar a conèixer tan els valors patrimonials del barri com el 
seu caràcter i singularitat. 

1. OBJECTIU: 

El joc consistirà en superar diferents proves que ens permetin descobrir elements del nostre 
patrimoni que fins ara desconeixíem, malgrat formar part del nostre paisatge quotidià. 

2. DATA I LLOC 

La localització del control inicial i l’hora de la presentació dels grups s’avisarà pels canals de 
comunicació dels actes de la Festa Major. El joc es desenvoluparà per tot el barri d’Horta i, pot 
ser una mica més enllà. Es preveu una duració de dues hores. 

3. INSCRIPCIÓ: 

− De forma anticipada: El participants hauran de complimentar la butlleta d’inscripció 
adjunta i enviar-la al correu gpatrimonid7@gmail.com abans de les 0 hores del dia 
d’inici de la Gimcana.  

− El mateix dia, en el lloc de sortida si queden places lliures 

Límit: 12 equips per ordre d’inscripció. 

4. DESENVOLUPAMENT DEL JOC 

a. Realitzat el control d’inscripció, es farà entrega de les proves 
b. Les proves s’han de realitzar en l’ordre establert. Si es perd l’ordre, les proves 

intermitges no puntuaran. 
c. La realització de la prova es justifica enviat un WhatsApp al control, amb la 

fotografia de la prova aconseguida en la que apareguin la totalitat dels membres 
del grup menys un (el que fa la foto).  

d. Cada prova solucionada satisfactòriament val 10 punts. En cas de dificultats per 
resoldre la prova, es pot demanar una única ajuda a l’organització que tindrà una 
penalització de 5 punts. Si no es troba la solució, es pot passar a la següent; llavors 
la prova no puntua. 



e. Guanyarà l’equip que obtingui més punts, i en cas d’empat, qui les hagi fet en 
menys temps. (Es preveu una durada de 2 h que l’organització podrà allargar en 
funció del desenvolupament del joc) 

f. Finalitzat el joc, els equips s’han de personar en la taula de control. Les proves que 
es resolguin un cop finalitzat el temps del joc, no puntuaran. 

g. Finalitzat el joc, es donarà la puntuació dels equips, es nombrarà l’equip guanyador 
i es farà entrega del premi. 

h. L’organització es reserva el dret de canviar les normes, premis, etc., abans de 
començar el joc i ho comunicarà als participants. En cas de dubtes d’interpretació 
de les normes preval l’opinió de l’organització. 

 

5. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ. 

Podran participar un màxim d’12 equips amb un màxim de 5 persones per equip. (els 
nens menors de 10 anys no comptabilitzen). 
A la butlleta d’inscripció es farà constar el nom de tots els participants. 
Tots els components s’hauran de personar en el control de sortida i d’arribada situat a 
al lloc on es determini en el programa. 
L’equip ha de disposar, com a mínim, d’un mòbil amb WhatsApp. 
Pot participar en la gimcana qualsevol persona que tingui ganes de fer-la. 
Pot participar qualsevol persona amb suficient autonomia per desenvolupar les 
proves, o en cas contrari, que vagi acompanyada per persones que la complementi. 
Està prohibit l’accés a qualsevol propietat privada. L’organització no es farà 
responsable dels danys o perjudicis, que els participants puguin ocasionar a tercers en 
el desenvolupament de les proves; ni de les que puguin patir derivades d’accidents de 
circulació, caigudes, etc. En tots els casos els participants es fan responsables pel fet 
d’inscriure’s. 
Inscriure’s en la prova suposa l’acceptació d’aquestes condicions. 
 

6. PREMIS 

El premi consisteix en un vermut per a tots els membres de l’equip guanyador en un 
bar del barri d’Horta que es comunicarà en el moment de rebre el premi. 
(1)El vermut es compon d’una beguda + una tapa per a cadascú dels membres de l’equip  

L’organització es reserva la possibilitat de fer una distribució diferent dels premis. 
  



BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
 

NOM EQUIP...................................................................................................N. EQUIP  

Tel equip,.............................................correu ................................................................................ 

Heu participat en edicions anteriors? ....................... Quin any? ................................................... 

!º component. Nom................................................................................tel.............................. 
2º component.Nom................................................................................tel.............................. 
3º component.Nom................................................................................tel.............................. 
4º component.Nom................................................................................tel.............................. 
5º component.Nom................................................................................tel.............................. 
 

Data ......................................................................................   Signatura sol·licitant 


