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1. Equips  

Cada equip està format per 4 persones d’edats compreses entre els 12 i els 20 anys.  

Hi ha dues categories: 

− Categoria I: formada per joves de 12 a 15 anys (joves nascuts entre l’any 2001 i 

l’any 2004). 

− Categoria II: formada per joves de 16 a 20 anys (nascuts entre el 2000 i l’any 

1996). 

 

 

2. Inscripcions 

El nombre màxim d’inscrits en aquesta edició és de 50 equips, 200 joves. 

El preu de la inscripció és individual i és el següent: 

Preu de l’activitat:      7 € 

                      4  € amb descompte Carnet Jove 

Si et fas el Carnet Jove per a aquesta activitat, et costarà 3 € el Carnet Jove + 4 € 

l’activitat.  

L’organització no retornarà els diners de les inscripcions. 

La documentació que cal presentar per inscriure-s’hi és la següent: 

- Full d’inscripció i autorització signada pels pares o tutors, en cas de ser 

menors de 18 anys.  

- Fotocòpia de l’assegurança extraescolar o  en el cas que no se’n tingui 

cap, de la targeta de la CASS.   

- Fotocòpia del passaport o document d’identitat. 

 

Els fulls d’inscripció es poden recollir als punts d’informació juvenil de cada comú, al 

Departament de Joventut i Voluntariat del Govern, o a les pàgines web corresponents 

(vegeu l’annex). 

La inscripció a la gimcana s’obre el 13 de setembre i es tanca el 30 de setembre, 

mentre no s’exhaureixin les 50 inscripcions de grup. Les inscripcions s’han de fer als 

punts d’informació juvenil de cada parròquia (vegeu l’annex) o al Departament de 

Joventut i Voluntariat del Govern, aportant el full d’inscripció degudament omplert i la 

documentació corresponent de cada membre del grup. 
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3. Funcionament 

Guanyarà el grup que obtingui la puntuació més alta, a partir de la suma 

total de totes les proves. 

La gimcana se celebrarà el dissabte 1 d’octubre del 2016 a totes les 

parròquies del Principat d’Andorra. 

El punt de reunió i d’inici de la gimcana serà al Complex Prat del Roure 

d’Escaldes-Engordany. 

De les  9 a les 10 h es farà la recepció  de tots els equips inscrits.  

Hi haurà dues sortides: 

A les  10 h es donarà el tret de sortida als inscrits de l’1 al 25.  

A les  10.20 h es donarà el tret de sortida als inscrits del 26 al 50.  

 

A la sortida es facilitarà el material següent: 

- Samarreta de la gimcana, que cada integrant de l’equip haurà de dur 

posada durant tota la gimcana a fi de reconèixer totes les persones 

participants. Aquesta samarreta es pot personalitzar sempre que quedi 

visible el logotip de la gimcana. 

- Targetes per fer servir el transport públic (bus) el dia de la gimcana per 

als que no disposin de targetes de bus lliure.  

- El passaport de la gimcana, que servirà per fer tot el recorregut de les 

proves.  

- Pícnic per dinar. 

- Altres informacions i elements d’interès general. 

 

Un cop donat el tret de sortida, cada equip haurà de dirigir-se al lloc de la 

primera prova (segons el passaport). 

Tots els desplaçaments s’hauran de fer en transport públic (bus).  

Quan arribeu a cada parròquia, tots els membres de l’equip us haureu de 

dirigir al lloc corresponent de cada prova (que s’indica al punt 4) on es 

segellarà el passaport. Cada grup haurà de seguir l’ordre de les proves que 

se li ha assignat en el passaport i ha de resoldre tots els enigmes proposats 

entre prova i prova per obtenir un punt extra. La solució de cada enigma es 

facilitarà en el lloc on es realitzi la següent prova. 
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S’interrompran totes les proves entre les 14 i les 15 h per dinar.  

La gimcana s’acabarà quan els participants hagin fet tot el recorregut o bé a 

les 18.00 h, per als de la primera sortida i a les 18.20 h, per als de la 

segona sortida. Un cop acabada tota la gimcana, tots els equips s’hauran de 

dirigir al Complex Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, on s’hauran de lliurar 

els passaports i tots els comprovants conforme s’ha fet servir el servei de 

transport públic. Recordeu que a partir de les 18:30h no es podrà fer cap més 

prova, ja que es tancaran tots els controls.  

Els grups que arribin més tard de les 19.00h al Complex Prat de Roure 

d’Escaldes-Engordany quedaran desqualificats. 

El temps d’arribada només comptarà en cas d’empat. 

 

4. Les proves 

 

Lloc on s’ubica cada prova: 

Canillo: Parc de Telecabina 

Encamp:  Parc del Prat Gran 

Ordino: Plaça Prat de Call 

La Massana:  Punt 400 

Andorra la Vella:  Pàrquing d’Enclar, Santa Coloma 

Sant Julià de Lòria:  Plaça de la Germandat 

Escaldes-Engordany: Espai Jovent 

Govern:  Prada Casadet 

 

Lloc on s’ubica cada prova: EN CAS DE PLUJA 

Canillo: Parc de Telecabina 

Encamp:  Sala de congressos Complex Esportiu d’Encamp 

Ordino: Edifici Casa Pairal, planta -1 

La Massana:  Punt 400 

Andorra la Vella:  La Central 

Sant Julià de Lòria:  Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià 

Escaldes-Engordany: Espai Jovent 

Govern:  Prada Casadet 
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5. Puntuació 

Els punts que s’obtinguin a cada prova seran anotats al passaport que es 

facilitarà abans de començar l’activitat. Cada prova valdrà com a màxim 10 

punts, i 80 punts és la màxima puntuació que es podrà assolir respecte a les 

proves. 

S’atorgarà 1 punt extra a cada prova si el grup resol l’enigma que porta 

durant el viatge 

 

Es puntuen de forma extraordinària: 

* els grups que vagin disfressats, màxim 3 punts (la valoració de cada 

disfressa la faran les monitores i els monitors que hi haurà a la sortida i la 

seva decisió serà inapel·lable). 

* els grups mixtos, 3 punts. 

 

6. El passaport de ruta 

El passaport de la gimcana és el full de ruta que es lliurarà i serveix com a 

fil conductor de tota la gimcana. Atenció, no el perdeu! 

Al passaport s’hi indica el recorregut que s’ha de fer a partir del punt d’inici.  

IMPORTANT! És obligatori seguir l’ordre de l’itinerari que surt al vostre 

passaport. 

 

7. Material necessari per fer la gimcana 

- Calçat esportiu. 

- Motxilla 

- Roba d’abric. 

- Si tens la targeta de bus lliure, és imprescindible que la portis el dia de 

la gimcana. 

 

*Recomanacions 

-  Portar vestimenta d’acord amb la climatologia del dia de la Gimcana 
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8. Premis 

Categoria I (de 12 a 15 anys): 

1r PREMI:  

- 4 packs Cap de setmana a Naturlàndia amb allotjament en P. C. a 

l’alberg  

2n PREMI: 

- 4 entrades a l’espectacle del Circ de Soleil 2017 

- 4 entrades a les piscines comunals d’Escaldes (tot complet) 

 

3r  PREMI: 

- 4 entrades al Palau de gel 

- 4 abonaments d’estiu a la piscina de la Mola d’Encamp (Temporada 

2017). 

 

Millor disfressa: 

- 4 entrades a Serradells  

- 4 entrades al Centre esportiu d’Ordino 

 

1r equip inscrit: 

- 4 entrades a Serradells  

 

 

Categoria II (de 16 a 20 anys): 

1r PREMI  

1 nit d’hotel + entrada a Port Aventura per a dos dies* per cada 

participant del grup guanyador, inclòs el desplaçament. 

* no s’hi inclouen les despeses personals.  

 

2n PREMI: 

- 4 forfait temporada d’hivern a Vallnord  

- 4 entrades a l’espectacle del Circ de Soleil 2017 
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3r  PREMI: 

- 4 forfaits d’un dia a Grandvalira 

- 4 abonaments Complex esportiu d’Encamp, curs 2016-2017 

 

Millor disfressa: 

- 4 forfaits de dia d’activitats d’estiu a Vallnord 

 

1r equip inscrit: 

- 4 entrades a Serradells  

 

FOTO MÉS ORIGINAL: 

- 4 packs d’allotjament a M.P. al refugi del Comapedrosa 

 

 

Notificacions importants relatives als premis: 

- Aquests premis no es podran bescanviar pel seu import en diners. 

- Els premis es lliuraran el mateix dia de la gimcana a les 20 h. 

- No es podran bescanviar els vals passada la data límit indicada a cada 

premi. 

 

9. Infraccions 

Qualsevol infracció comesa comportarà una reducció de 10 punts per a l’equip 

responsable de manera que podrà arribar a ser desqualificat. Són motius de 

desqualificació immediata: 

- Utilitzar qualsevol tipus de transport que no sigui l’indicat (bus). 

- Qualsevol comportament incívic (baralles, destrucció del mobiliari urbà, mal 

ús del material de l’organització...) 

- No presentar el passaport de la gimcana en òptimes condicions al final de 

les proves. 

- No presentar els tiquets de bus requerits de cada trajecte.  
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L’organització es reserva el dret de desqualificar o restar punts un grup per 

qualsevol altre tipus d’irregularitat. 

 

10. Informació  

Per a més informació, podeu trucar als punts d’informació juvenil de qualsevol 

parròquia (vegeu l’annex). 

El dia de la gimcana l’organització posa a la vostra disposició un número 

d’atenció telefònica gratuït (144) que només es pot utilitzar en cas d’Urgència. 

 

11. Acceptació de les normes 

Les persones participants accepten en el moment de la inscripció totes les 

normes de funcionament de la gimcana, així com qualsevol modificació que en 

pugui fer l’organització de la prova. 

ANNEX 

Punts d’informació juvenil i adreces per descarregar els fulls d’inscripció 

 

• Punt Jove de Canillo 

Plaça Carlemany, Ed. Telecabina, 2n pis, Canillo 

Tel.: 753632. A/e: jovent@canillo.ad  www.canillo.ad 

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 12h i de 16 a 20.30 h.  

• Punt d’Informació Juvenil d’Encamp 

C/ Valireta, núm. 5, ed. Casas, planta baixa, Encamp  

Tel.: 834 972. A/e: pij@encamp.ad www.encamp.ad 

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 16 a 20 h.  

• Punt d’Informació Juvenil d’Ordino  

Edifici La Font, 1r pis, Ordino 

Tel.: 878 170. A/e: puntjove@ordino.ad www.comuordino.ad 

Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 15.30 a 20 h, 

excepte els dimecres, que obre de 10 a 12 h i de 14 a 20 h.  

• Punt 400, centre jove de la Massana  

Av. Sant Antoni, 32 B 5è Edifici els Arcs, la Massana  

Tel.: 836 505. A/e: centrejove@comumassana.ad  www.lamassana.ad 

Horari: de dilluns a divendres de 16 a 20 h. 
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• La Central – Servei de Joventut del Comú d’Andorra la Vella 

Caseta del Parc Central, Andorra la Vella  

Tel.: 730 007 lacentral@comuandorra.ad  http://joves.andorralavellad.ad 

Horari: dilluns de 15 a 17h, dimarts de 11 a 14h i de 15.30 a 19.30h,  

i de dimecres a divendres de 15.30 a 19.30 h.  

• Àrea de Joventut i voluntariat,  

Tel.: 871700 A/e: joventut@comusantjulia.ad  

www.laurediajove.blogspot.com 

      

• Espai Jovent d’Escaldes-Engordany,  

Passeig del riu, s/n. Complex Prat del Roure, Escaldes-Engordany  

Tel.: 890882. A/e: infojove@e-e.ad, dinamitzaciojove@e-e.ad.  

www.e-e.ad/joventut 

Horari: de dilluns a divendres de 11 a 13 h i de 16.30 a 20 h  

• Departament de Joventut i Voluntariat del Govern d’Andorra 

Prada Casadet, s/n, Andorra la Vella.  

Tel.: 829 456. A/e: joventut_voluntariat@govern.ad.  

http://www.joventut.ad 

Horari: de dilluns a dijous de 8 a 17 h i divendres de 8 a 15 h.  

• Carnet Jove  

www.carnetjove.ad  


