
32 AVUI
DIVENDRES, 11 D’AGOST DEL 2006Societat

Un joc a escala mundial utilitza la tecnologia GPS per amagar i trobar objectes arreu del món

‘Geoamagatalls’,el joc
delaglobalització
BUSCAR ‘TRESORS’ · Es tracta d’un ambiciós joc de recerca que
fa servir les noves tecnologies ÈXIT · Mes de 140.000 persones
busquen, armades amb un GPS, objectes amagats arreu del món

Ferran Climent Saurí
BARCELONA

E
ls cercadors de tresors
amb mapa i brúixola han
passat a millor vida. La
força de la globalització i la
tecnologia pot amb tot i

milers de persones ja busquen tre-
sors arreu del món armats amb un
GPS (Global Positioning System).
Catalunya no és aliena a aquesta
nova moda, en què no es pretén tro-
bar diners ni joies, sinó una càmera
de fotos i un llibre de visites. Es trac-
ta de descobrir a cop de satèl·lit pa-
ratges a la natura i racons a la ciutat.
I la febre per la recerca dels geoama-
gatalls s’està estenent.

Si sou amants de l’esport, la natu-
ra, la tecnologia o el turisme, aquest
és el vostre joc. Amb tan sols la des-
pesa inicial d’un aparell GPS, tindreu
un passatemps per a tota la vida. El

Un grup de ‘geocachers’ intenta trobar un tresor amb els seus GPS ■ DANIEL RODRÍGUEZ

joc comença entrant a una adreça
d’Internet (www.geocaching-hispa-
no.com) i facilitant les coordenades
de la vostra posició. A continuació se
us especificaran les localitzacions de
tresors que hi ha al món i ja podreu
iniciar la recerca. Però aneu amb
cura: crea addicció.

A Catalunya es poden trobar més
de 250 tresors amagats per tot el ter-
ritori, de nord a sud i d’est a oest. El
país és ple d’amagatalls i cada vegada
més turistes estrangers i catalans co-
neixen i descobreixen Catalunya grà-
cies a la utilització del GPS, el setci-
ències de places i carrers. Els apa-
rells GPS tenen un preu que varia
des dels 60 o 70 euros els més sen-
zills fins als 700, en el cas dels que
s’utilitzen en els automòbils. És a dir,
n’hi ha per a totes les butxaques,
però amb tots s’hi pot jugar.

Pel que fa al funcionament, els
GPS utilitzen els 24 satèl·lits oficials

que volten per l’espai. La terminal
envia un senyal de ràdio a un dels
satèl·lits i a partir d’aquí i mitjançant
cinc passos lògics (triangulació, me-
surament, temps, posició i correc-
ció) localitza qualsevol punt al món.
Però la ionosfera i la troposfera
creen un marge d’error que sense un
GPS Diferencial no es pot corregir.

Amb tot, molts jugadors preferei-
xen comptar amb aquesta franja
d’error. “És més interessant tenir un
marge de 10 metres per buscar que
anar al punt exacte. Aprens a veure
els tresors pels munts de pedres o de
branques; de l’altra manera té menys
gràcia”, assegura Daniel Rodríguez.
De totes maneres, hi ha geocachers
amb GPS molt avançats que no sim-
patitzen amb aquesta opinió.

Simples tàpers
Els geoamagatalls, nom que reben
els tàpers (que és el que realment

trobareu), són per tot arreu. I molta
de la gent que prova una vegada re-
peteix. N’hi ha que han trobat fins a
500 geoamagatalls distribuïts per
més de 10 països. El primer geoama-
gatall que hi va haver a Catalunya es
va fer al febrer del 2001. El pioner al
nostre país va ser Francesc Come-
llas, que va triar la muntanya de
Montserrat perquè “es tractava de
deixar-ho en un lloc interessant per
la seva bellesa o per la seva història”.
Al cap de poc temps, uns francesos ja
l’havien trobat. Som a l’era de la glo-
balització, sens dubte.

Des d’aleshores, la xifra de geoa-
magatalls ha crescut molt i ràpid,
tant que avui si vols crear un tresor
t’has d’espavilar. Sense anar més
lluny, Xavier Díaz, informàtic de 33
anys i veí de Sant Celoni, volia posar-
ne un a prop de casa seva. Quan hi va
anar ja li havien pres el lloc. Díaz va
fer la seva primera troballa al setem-
bre passat i s’ha convertit en un
apassionat.

Com ho va saber? Per la pàgina
web, que és l’espai comú on tots els
geocachers han de demostrar que la
troballa és correcta i deixar constàn-
cia de la seva presència a l’indret cor-

250
amagatalls arreu
de Catalunya

500
tresors han estat
trobats per un sol
geocacher

140.000
jugadors hi partici-
pen alhora

230.000
amagatalls estan
repartits per tot el
món
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responent. A més, si un tresor està
en mal estat, el creador se n’assaben-
ta a través de la web. A la xarxa
també se t’informa de què has de fer
amb alguns tipus de tresors. Per
exemple, el travel bug és un tresor
que ha de viatjar pel món. Si se’n
troba un, s’ha d’anar a la pàgina web
i introduir la referència del tresor
per poder saber quin és el seu destí
final. Aleshores, s’ha d’intentar apro-
par al màxim el travel bug al punt
final del seu trajecte. Xavier Díaz va
trobar fa unes setmanes un tresor
d’aquesta mena a França i l’haurà
d’orientar cap a Sud-àfrica. Ja està
planejant el moment per apropar el
travel bug al seu destí.

Diferents tipus de tresors
Les troballes no sempre són iguals.
Els tresors poden ser des d’una capsa
amb una càmera de fotos i un llibre
de visites fins a un tresor virtual
–dins del recipient no hi ha res–; o
un dels esmentats travel bugs, els
tresors itinerants. També n’hi ha que
s’hi arriba seguint unes pistes, i al-
tres que disposen d’una webcam. A
les ciutats normalment el que hi ha
són microtresors. Les característi-

ques de les urbs fan que no s’hi pu-
guin amagar els tàpers. En comptes
d’això, s’hi troben capses molt menu-
des o potets de pel·lícules fotogràfi-
ques. Les incògnites, la dificultat per
trobar-ne alguns de determinats, la
possibilitat de descobrir racons ino-
blidables arreu del món i la passió
per l’esport fan possible que més
d’un geocacher prepari cada cap de
setmana una excursió a la recerca

d’un nou tresor. Daniel Rodríguez,
per exemple, va descobrir el joc fa
tres mesos i des d’aleshores no ha
parat de buscar-ne. Ja acredita 34
troballes: “Cada cap de setmana pre-
paro una excursió per anar a buscar
tresors i llocs bonics. En un cap de
setmana n’he arribat a trobar 14”.

“Jo n’he trobat a Turquia, Angla-
terra i Tailàndia, i tinc un amagatall
a Hong Kong”, assegura Joan Garcia,
que ha trobat més d’un centenar de
tresors i és un dels iniciadors

d’aquest joc a Catalunya. Garcia co-
menta que la possibilitat de crear un
amagatall crea més vincle, però qui
crea un nou tresor també n’ha de
tenir cura. “Una vegada a l’any has
de visitar el lloc on l’has deixat i com-
provar que està en perfecte estat. Jo
tinc el tresor a Hong Kong perquè
puc anar-hi per motius de feina. Si
no, no l’hi tindria”, puntualitza.

L’inici: Oregon, any 2000
Jugar als geoamagatalls és possible
avui en part gràcies a l’expresident
dels Estats Units Bill Clinton. La lo-
calització via satèl·lit existeix des
dels anys 70 i la utilitzaven en un
principi els nord-americans per a de-
fensa i mobilitat dels seus exèrcits a
escala mundial. L’ús civil no estava
permès. Posteriorment va passar a
estar-ho, però amb una franja d’error
massa gran. Clinton, al maig del
2000, va treure aquests entrebancs i
l’ús civil dels GPS es va estendre
arreu del món. Tres dies més tard,
l’enginyer nord-americà Davil Ulmer
va crear el primer amagatall a la ro-
dalia de Portland, Oregon. Des d’ales-
hores, el creixement del joc és evi-
dent: 230.000 tresors repartits per

tot el món i 140.000 geocachers ras-
trejant el planeta. Un augment que
s’ha produït en només 6 anys.

La manera de practicar el joc
varia: n’hi ha que prefereixen fer-ho
amb la família, altres amb la colla
d’amics i d’altres tot sols, depenent
de l’amagatall, perquè n’hi ha de difí-
cil accés que requereixen l’ajut d’un
company. El moment per anar a la
recerca d’un tresor també varia se-
gons la persona. Hi ha qui, amb els
companys de feina, quan acaba la
jornada laboral o durant un descans
surt a provar sort. “Jo treballo a Bar-
celona i amb els companys hem tro-
bat 3 amagatalls a la Via Augusta”,
assegura Xavier Díaz.

Entre muntanya o ciutat també es
pot escollir, però la majoria dels geo-
cachers prefereixen la natura. “A les
ciutats has d’anar amb molta cura i
tenir present qui hi ha a prop teu i
agafar el tresor quan ningú et veu”,
reconeix Daniel Rodríguez. Segons
ell, només per la possibilitat d’acce-
dir a paratges on no t’endinsaries si
no fos pel joc ja n’hi ha prou per jugar
als geoamagatalls. Amb tot, Barcelo-
na és encara el lloc on més amaga-
talls pots trobar en territori català.
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El joc també permet crear
amagatalls,ambl’obligacióde
visitar-losunavegadal’anyper
mirarqueestiguinenbonestat
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