
 

 

...a la recerca de la brúixola 

 

 

Benvolguts companys/es, 

Per començar a escalfar motors per la següent edició de La Fita Colomina, que es 
durà a terme el pròxim 17 d’agost de 2013 us presentem El Joc de la Fita On-line.  

El  Joc de la Fita On-line consisteix a trobar unes brúixoles en un indret determinat 
de Santa Coloma de Queralt o rodalies a partir d’unes pistes que es faran públiques a les 
xarxes socials (Facebook i Twitter) i a la nostra pàgina web. 

 

 

  REQUISITS: 

· Edat – Apte per a totes les edats. 

· Participants – Es pot participar en grups o individualment. No hi ha límit de participants.  

· Material – Càmera fotogràfica o mòbil per emmarcar el lloc i el moment en què s’ha aconseguit la 
brúixola o s’ha arribat al lloc on estava ubicada. 

· Terreny – Santa Coloma de Queralt i rodalies. 

 

 

DURACIÓ: 

S’ha de trobar una brúixola per setmana. Comença el divendres 19 de juliol del 2013 i acaba 
el dijous 15 d’agost del 2013. En total, doncs, s’hauran de trobar 4 brúixoles. 

  1a setmana  2a setmana  3a setmana  4a setmana 

 

    Del 19/07 al 25/07       Del 26/07 al 01/08       Del 02/08 al 08/08       Del 09/08 al 15/08 



   PISTES: 

Hi haurà dues pistes per cada brúixola, i es publicaran cada setmana. Per tant heu d’estar 
atents al nostre Facebook, Twitter o pàgina web. 

Potser amb una pista no en tindreu prou i necessitareu la segona i última per aconseguir 
l’objectiu. 

 

 

OBJECTIU: 

Ser el primer en trobar la brúixola (Fig. 1). El primer que hi arribi l’ha d’agafar i guardar fins 
el dia de la Cursa Popular. 

És obligatori fer-nos saber que ho heu aconseguit i immortalitzar el moment de la troballa 
amb una foto que heu d’enviar a l’adreça electrònica xops123@gmail.com juntament amb el nom 
del participant o grup. 

Si quan arribeu a l’indret indicat algú ja s’ha avançat i no hi ha la brúixola, podeu fer-vos una 
foto al lloc corresponent i participar al sorteig del regal que publicarem posteriorment. Sabreu que 
hi havia hagut la brúixola perquè trobareu una marca verda com la de la següent imatge (Fig. 2). 

Exemples: 

Fig. 1               Fig. 2 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Totes les imatges que ens féu arribar es publicaran a la nostra pàgina de Facebook i Twitter 



 

  ACLARIMENTS: 

 Per jugar només cal anar a la recerca de la brúixola i demostrar amb una fotografia que heu 
trobat la brúixola o el lloc on estava amagada. 

 Podeu participar en qualsevol moment durant les 4 setmanes en què té lloc El Joc de la Fita. 

 Podeu anar a la recerca de la brúixola en qualsevol moment del dia i qualsevol dia de la 
setmana fins el dijous següent. 

 Podeu participar en qualsevol recerca de les brúixoles o en totes. 

 En les fotos que ens envieu hi ha d’aparèixer la persona o el grup que l’ha trobada. 

 Recordeu que encara que ja hagin trobat la brúixola abans, podeu fer-vos la foto al lloc on 
estava amagada i participareu en un sorteig. 

 Envieu-nos les fotos al correu xops123@gmail.com amb el nom de la persona o grup. 

 El guanyadors i participants de cada brúixola els publicarem tots els dijous de cada setmana.  

 LES BRÚIXOLES NO ESTARÀN MAI EN LLOCS PERILLOSOS. 

 L’ORGANITZACIÓ NO ES FA RESPONSABLE PEL QUE FA ALS ACCIDENTS O ALTRES 
PERJUDICIS QUE LA PARTICIPACIÓ A EL JOC DE LA FITA PUGUI OCASIONAR ALS PARTICIPANTS.  

 

 

PREMIS: 

Hi ha un premi per cada brúixola aconseguida, i per a tots els participants també sortejarem 
un altre regal. 

Els premis es donaran a la una del migdia el dia de La Fita Colomina, que tindrà lloc el 17 
d’agost de 2013, independentment de si participeu a la cursa o no. 

Aquests són els premis per cada brúixola aconseguida: 

· PREMI Brúixola 1 – Setmana del 19/07 al 25/07 

 

· 1 x · 2 bastons de marxa nòrdica 

 



· PREMI Brúixola 2 – Setmana del 26/07 al 01/08 

 

· 1 x Motxilla Trail 5 l. 

 

 

 

· PREMI Brúixola 3 – Setmana del 02/08 al 08/08 

 

· 1 x Motxilla Isotèrmica 10 l. 

 

 

 

 · PREMI Brúixola 4 – Setmana del 09/08 al 15/08 

 

 · 1 x Tenda 2 seconds 

 

 

 

 

· REGAL del sorteig que es farà amb tots els participants: 

 

 

 

· 1 x Motxilla Trail 10 l.     



 

ORGANITZA: 

 

 

 

 

E-MAIL:  

xops123@gmail.com 

FACEBOOK:   

https://www.facebook.com/XOPS123 

TWITTER:  

@xops_123 

WEB:   

www.fitacolomina.cat 


