GEOAMAGATALL – SI US PLAU, LLEGIU-ME!
Felicitats, ho has trobat! Sigui intencionadament o no.
Per què està amagat aquest contenidor? Què dimonis fa això aquí amb totes
aquestes andròmines a dins?
Això és part d'un joc a escala mundial dedicat als usuaris de GPS (Global
Positioning System, o Sistema de Posicionament Global), anomenat
Geocatxing (Geocaching en anglès). El joc bàsicament consisteix en un
usuari de GPS que amaga un “tresor” (aquest contenidor i el seu contingut), i
publica les coordenades exactes, de manera que altres usuaris de GPS
puguin anar a la “cerca del tresor”.
Les úniques normes son: si agafes alguna cosa de dins del catxé, has de
deixar-ne una altra, i has de registrar la teva visita al llibre de visites. En
teoria qui va amagar aquest catxé ha buscat un bon lloc on no es pugui
trobar amb facilitat per persones alienes al joc, però no sempre
s'aconsegueix.
SI HAS TROBAT AQUEST CATXÉ PER CASUALITAT:
Molt bé! Si vols, uneix-te a nosaltres i sigues benvingut. Només et demanem
que:
•
•
•

Si us plau, no moguis de lloc ni facis malbé el catxé. El tresor real és
trobar el catxé i compartir els teus pensaments amb els que el trobin
darrere teu.
Si ho desitges, no dubtis en agafar alguna cosa del contenidor, però si
us plau, deixa també alguna altra cosa a canvi i deixa-ho registrat al
llibre de visites.
Si és possible, fes-nos-ho saber connectant-te al lloc web que surt
més a baix.

El geocatxing està obert a tothom que tingui un GPS i sentit de l'aventura. Hi
han amagatalls com aquest per tot el món. L'organització disposa d'un lloc
web a Internet. Si vols més informació de tot plegat visita la nostra pàgina a:
http://www.geocaching.com
Si creus que el contenidor cal que sigui retirat per qualsevol motiu, fes-nos-ho
saber i accepta les nostres disculpes, estarem encantats d'esmenar el nostre
error.

