Església de Sant Martí de Mura

Sortides organitzades pel grup de pares. Cadascú es
responsabilitza dels qui porta, tant en el desenvolupament de
l’activitat, com de la forma física i les cobertures
necessàries.
Per prendre part en les activitats que poden incloure risc
físic dels propis participants, aquests han de estar en
possessió de la llicència federativa o assegurança temporal
que cobreixi els accidents de muntanya i que es pot tramitar
a la secretaria del CEM.
Per a més informació: Centre Excursionista Montserrat
C/Vilanova, 24- 08240 Manresa. Tl 93.872.53.12.
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 19 a 22 hores.

Sortides en Família

Geocaching a Mura
3 d’octubre de 2010

Correus-e de contacte generals:

secretaria@centreexcursionistamontserrat.cat
ribera.montse@gmail.com
Per motius organitzatius es podrà limitar el nombre màxim
de participants a les sortides segons el criteri de la persona
de contacte. Es prega, per tant, confirmar l’assisència a les
activitats com a màxim el divendres abans de la data en què
aquesta es dugui a terme.

RECOMANACIONS
Per portar
Calçat adequat per caminar
Esmorzar i dinar; aigua
GPS!!
Càmera de fotos o vídeo
Targeta federativa
Xiulet

Sortida: 9:00 Entrada pral. del Carrefour de
Manresa (davant McDonald’s)
Ens trobarem a l’aparcament i aquí començarà la
nostra sortida.

DADES DE LA SORTIDA
Dificultat: mitjana. A partir de 6/7 anys.
Desnivell: 100 metres
Durada: 3 h. + pauses

QUÈ ES LA GEOCERCA?
El maig del 2000, el govern dels Estats Units va
retirar la “disponibilitat selectiva” dels satèl·lits
del Sistema de Posicionament Global. Això va
significar que les unitats civils de GPS tinguessin
una millor exactitud que fins aleshores. En pocs
dies, un entusiasta del GPS va amagar un
recipient de l’Oregon, va publicar les
coordenades a internet i ho va comunicar a
d’altres persones perquè l’anessin a buscar. El
fenomen Geocaching es va estendre des
d’aquesta simple publicació! Tot i el seu gran
creixement, encara manté aquelles simples
pautes: troba el cache, agafa alguna cosa, deixa
alguna cosa i firma al llibre de registre.
L'aficionat al geocaching o geocerca és una
persona curiosa que es pot trobar a qualsevol
racó del planeta, anant de vacances a Holanda o
a l’altra punta del món. Una molt bona manera de
fer una excursioneta i descobrir algun lloc curiós
o bonic és buscar un caché per la zona. Molt
adient quan es va amb nens petits!

Al costat de la font trobareu una paret amb un
mural de ceràmica amb un mapa de Mura. En una
part hi surt l'alçada d'aquesta població amb una
xifra de 3 dígits. L'últim dígit és el valor B.
A partir d'aquí passarem a l'altra banda de la
Riera de Nespres per arribar a l'entrada de
l'Aviari de Mura N 41º 41.999 E 001º 58.495
(Wp 2). Hi trobarem un cartell amb unes normes
de conducta en aquest indret. Quantes normes
hi ha? Aquest és el valor C.
Seguint el camí trobarem un antic molí a les
immediacions de Mura N 41º 42.131 E 001º
58.348 (Wp 3) Quantes vocals hi ha al nom del
molí?. Valor D.
Uns metres més enllà trobem la font de la
Noguera: N 41º 42.104 E 001º 58.335, que
passem de llarg i poc després al davant, l'àrea
d'esplai de la Riera de Nespres: N 41º 42.082 E
001º 58.302. Nosaltres continuem pel camí sense
traspassar el pont d'aquesta àrea. Arribem a N
41º 42.040 E 001º 58.104 (Wp 4). Poc abans hem
traspassat la riera per un pont de fusta (que ara
mateix no serveix). Veiem una escala feta de
pedres. Quants esglaons hi ha? És el valor E.

ITINERARI
Comencem a la mateixa població de Mura.
Sortim de l'església romànica de Sant Martí: N
41º 41.937 E 001º 58.545 (Wp1). Quantes
bestioles com aquestes hi ha a l'arcada de
entrada de l'església? Aquest serà el valor A.

hores en total obren en un dissabte o festiu?
Serà el valor F.
Continuem seguim les indicacions marrons cap a
la Vila / Puig de la Balma. Tornem a traspassar la
riera i aquí fa un gir d'uns 90 graus per seguir
per una zona rocosa que poc després la deixa per
endinsar-se al bosc seguint un camí que va pujant
fins a la masia anomenada la Vila.
Seguint les indicacions
ens trobarem amb aquest
cartell a N 41º 41.707 E
001º 57.827 (Wp 6).
Quantes lletres "L" hi
ha? Valor G.
Continuant el camí arribem a la zona del Puig de
la Balma, que és una casa de pagès obrada a
l'interior d'una balma natural, amb orígens del s.
XII. Actualment manté un servei de casa rural i
fan dinars casolans els caps de setmana. Hi ha un
museu d'estris de la vida quotidiana i de treball
d'un mas català. També té una església del segle
XIV restaurada. Aquí arribarem a l'últim punt
abans de trobar el punt final. Arribeu-vos a N
41º 41.626 E 001º 57.763 (Wp 7), on veureu a la
façana d'un edifici aquesta ceràmica. La suma
dels 2 nombres que hi manquen serà el valor H.
Ara sols us queda
buscar el punt final
per trobar el tresor a:
N 41º BG.HCA
E 001º(A+D)F.E
(D-G) (B-C)
Per tornar, podeu fer-ho pel mateix lloc que hem
vingut o tornar per la Creu de la Vila que també
ens portarà a Mura en un recorregut circular.

Passem pel Molí del Mig i a N 41º 42.010 E 001º
58.015 (Wp 5) hi trobem aquest cartell. Quantes

Gaudiu de les vistes i del mateix recorregut!

