El “Geocaching” o la cerca del Tresor
Potser algú de vosaltres ha sentit a parlar, coneix algú que ho fa
o fins i tot ha practicat aquesta activitat anomenada
Geocaching. En aquest article es vol fer una petita explicació
del què consisteix, ja que és una activitat en alça i cada cop són
més els practicants de la mateixa.
Podria definir el Geocaching com una activitat a l’aire lliure alhora esportiva, lúdica,
cultural, turística, familiar…que consisteix en què un usuari amb un GPS amaga un
“tresor” o catxé (que ha de ser, com a mínim, un contenidor i un full de registre a dins),
i en publica les coordenades exactes, o la manera d’averiguar les coordenades finals
(tipus gimcama), de manera que altres usuaris, mitjançant un GPS, puguin anar a la
“cerca d’aquest tresor”.
Quan un jugador troba el tresor o catxé, ho registra a la llibreta de registre (“logbook”)
que hi ha dins el contenidor, i torna a deixar el catxé on i tal qual s’ha trobat.
Llavors, a la web de www.geocaching.com es pot registrar la visita i compartir
l’experiència amb els altres usuaris.
El geocaching és una activitat oberta a tothom que tingui un GPS o avui en dia amb un
smartphone, i que tingui sentit de l’aventura, ja que hi ha amagatalls per tot el món, de
tot tipus de dificultats i per tot tipus de terreny.
Ja he comentat anteriorment que és una activitat esportiva, lúdica, turística, cultural i/o
familiar. I per què?
Perquè hi ha amagatalls arreu del món. En zones urbanes, en zones naturals, en
muntanyes, arran de platja, de fàcils o de molt complicats.…
Normalment qui amaga un tresor ho fa en llocs destacables, o que tenen algun interès
cultural, patrimonial, històric, o que cal fer una ruta o excursió per arribar-hi… és a dir,
la finalitat no és exclusivament trobar el tresor, sinó amb l’excusa de trobar-lo, visitar
aquell espai, conèixer aquella història o aprendre més sobre aquella temàtica.
I també qui amaga un tresor (propietari del catxé), a part de proporcionar les
coordenades, acostuma a donar informació del lloc que es visita o el perquè de
l’existència d’aquell catxé, així com la mida de contenidor, la dificultat de trobar-lo o el
tipus de terreny per arribar-hi (per exemple, si és accessible per a minusvàlids, o l’altre
extrem, si requereix material tècnic, com en una via d’escalada o sota l’aigua). També, a
criteri del mateix propietari, es pot facilitar algun tipus de pista (“hint”) o fins i tot una
fotografia de la zona on està amagat (“spoiler”).
En catxés de poca dificultat de terreny, pot convertir-se en una activitat molt divertida
per la canalla, ja que a part de fer la sortida, passeig o excursió, en els contenidors més
grans, sovint hi ha objectes de poc valor o petites joguines per intercanviar. L’únic que
es demana és que si es vol agafar alguna cosa, n’has de deixar una altra a canvi.

Per tant, en funció del tipus de catxé que anem a buscar, farem una activitat esportiva,
lúdica, cultural, etc, o una combinació de totes elles. Podem adaptar la nostra geocerca
en funció del què vulguem fer o on vulguem anar.
Podem trobar tot tipus de tamany de contenidors, que com ja hem dit, almenys han de
tenir dins, el seu corresponent “logbook” o llibreta de registre. Des de petits tubs o
similars (tamany micro) amb el seu logbook, fins a contenidors “gegants” (mida
“large”)
Tipus de contenidor “micro” amb el seu logbook.
En aquest cas, la dificultat del catxé és 4 sobre 5,
ja que a més de ser un tub molt petit, està
camuflat en un arbre.

Catxés de mida petita (small) i normal (regular). Es pot observar diferents objectes
d’intercanvi, i el corresponent “logbook”

Exemple d’un “petit” contenidor de 30 litres!!
A vegades, quan arribem a la ubicació on hi ha d’haver el contenidor, ens costa trobarlo, i hi podem estar força estona i tot, malgrat tinguem les coordenades finals. Sempre és
recomanable tenir en compte la qualificació de dificultat i la qualificació del tipus de
terreny del catxé. Quan es consulta qualsevol catxé, ja s’hi especifica dificultat i terreny
(d’1 a 5 en ambdòs casos). Per exemple, el propietari que l’ha amagat el camufla o el
contenidor està molt mimetitzat amb l’entorn (hi ha gent molt creativa i original!),
podriem parlar d’una dificultat elevada. O si per accedir al catxé cal fer algun tipus de
grimpada, o cal material tècnic o cal fer una llarga excursió, parlariem d’un terreny
d’elevada graduació.
Quan ens trobem amb un catxé en una zona molt concorreguda de gent , és recomanable
ser molt discret a l’hora de buscar-lo i de deixar-lo de nou al seu lloc. D’altra forma,
seria fàcil que algú ens veiés, i que el catxé desaparegués, fós expoliat. En principi, el
propietari que amaga un catxé procura que sigui un lloc on no es pugui trobar amb
facilitat per persones alienes al joc (anomenades “muggles”), però no sempre
s’aconsegueix.
En el cas de no trobar un catxé, és bo registrar a la web la “no troballa”, d’aquesta
manera, el propietari encarregat de revisar i mantenir que el catxé estigui correcte
s’assabenta de la possible desaparició del mateix. I també aporta informació de si el
catxé hi és o no, a la resta de geocercadors.

Exemples de camuflatge de contenidor, o un catxé molt mimètic amb el seu entorn
Un catxé de terreny 5, on cal l’ús de material tècnic
per accedir-hi. És l’únic catxé d’aquesta qualificació
de terreny de la ciutat de Lleida, de moment.

Tipus de catxés
Hi ha diferents tipus de geoamagatalls. Aquí s’explicaran els més habituals, però que no
són els únics tipus de catxés que hi ha.
Tradicional
El catxé tradicional és el més habitual i el més simple. Es facilita les
coordenades on està amagat. La mida del contenidor pot variar, però
com a mínim hi ha d’haver el llibre de registre o logbook.
Multi-caché
Aquest catxé implica que cal visitar dues o més ubicacions abans de
trobar les coordenades finals del contenidor (amb el seu corresponent
logbook). Hi ha diferents variants de “multis”. Les instruccions per a
trobar o resoldre el catxé solen estar detallades a l’explicació del mateix catxé, el què en
diem el “listing”.
Misteri o puzzle
Aquest tipus de catxé implica haver de resoldre puzzles, enigmes,
desafiaments o qualsevol estratègia o enfocament per a determinar les
coordenades correctes i finals del contenidor.
Alguns cops també és la icona d’un catxé “bonus” o extra. Per exemple realitzant una
sèrie de catxés tradicionals o multis d’un lloc, en cadascún d’aquests hem anat trobant
valors que ens permetran obtenir les coordenades del “bonus” final.
Sovint també és la icona de “challenges” o reptes. Per exemple, un “challenge” referent
a haver trobat 100 catxés. No es podria registrar com a trobat si no es cumpleixes les
condicions que especifica aquest “challenge”, en aquest cas, no es podria registrar si no
es porten 100 catxés trobats.
A l’explicació del catxé misteri, o “listing”, hi trobareu les indicacions per a obtenir les
coordenades finals.
GeoEvent

Un GeoEvent és una trobada de geocercadors. És una bona ocasió de conèixer altres
equips geocercadors, posar en comú experiències, anècdotes, etc.
A la pàgina del catxé o “listing”, s’especifica l’hora de l’esdeveniment i les coordenades
on es realitza, i la informació que el propietari cregui important per als qui vulguin
assistir-hi.
Earthcache
Un earthcache és una ubicació geològica especial que es pot visitar per
aprendre alguna característica del lloc, des del punt de vista geològic.
Els “listings” dels earthcaches inclouen un conjunt de notes educatives
junt amb les coordenades. Els geocercadors, a l’hora de realitzar aquest earthcache,
poden observar i aprendre com el nostre planeta s’ha format pels processos geològics,
com gestionem els seus recursos i com es recullen dades científicament, etc. Sovint, per
a poder registrar-los, cal proporcionar respostes a algunes preguntes que se’ns fa, tot
observant la ubicació geològica del lloc on hi ha l’earthcache.

Letterbox o Híbrid bústia
Un amagatall de tipus letterbox és una altra forma de cerca del tresor
emprant pistes i no les coordenades. En alguns casos, però, el
propietari ha fet que sigui tant una bústia com un geoamagatall i
n’ha publicat les coordenades. Aquests geoamagatalls tenen un
segell a l’interior que ha de romandre a la caixa, de manera que els visitants puguin
emprar-lo per registrar la seva visita.
Wherigo
Bàsicament es tracta d’un catxé on s’interactua amb un entorn virtual,
parlant amb personatges ficticis, o recol.lectant objectes que en la
realitat no existeixen, mentre et mous per un entorn real, la qual cosa fa que
l’experiència de trobar el catxé sigui més rica i interessant.
Per a poder realitzar un wherigo, cal un dispositiu GPS o una aplicació al telèfon que
pugui admetre el cartutx (l’arxiu que conté el wherigo)

CITO
CITO són les inicials de Cache In Trash Out. Es podria traduir com
“catxé sí brossa no”.
És una iniciativa mediambiental del món del geocaching. L’objectiu
principal és netejar i mantenir àrees naturals que disfrutem mentre fem geocaching.
Aquests esdeveniments són trobades de geocercadors en el lloc on es realitza el CITO,
focalitzades a netejar l’entorn, treure brossa, eliminar espècies invasores, plantar arbres i
vegetació, o recuperació de camins.

Com es juga
Per a registrar-se com a usuari, es pot entrar a www.geocaching.com i obrir un compte
bàsic. És completament gratuït.
Un cop registrats, podeu buscar qualsevol geoamagatall de la zona que vulgueu, i hi
trobareu les coordenades per a trobar-lo. Només us cal introduir-les al vostre GPS i anar
a buscar el catxé. Si teniu sort o intuïció, el trobareu. Signeu al logbook, el deixeu on
l’heu trobat i ja podeu registrar la visita a la mateixa web i compartir l’experiència amb
els altres jugadors. També s’agraeix registrar que no s’ha trobat, ja que és una manera
d’informar a l’amagador o als geocercadors, que és possible que el catxé hagi
desaparegut.
El registre bàsic és totalment gratuït. També hi ha l’opció de soci Premium, de
pagament. Ser Premium implica poder tenir més opcions a l’hora de fer geocaching,
però no és el tema a tractar en aquest petit article introductori sobre aquesta activitat.
Avui en dia, els telèfons intel.ligents, han facilitat molt el geocaching. Hi ha vàries
aplicacions al respecte. D’entre algunes, la més utilitzada pels geocercadors,
completament gratuïta i molt completa, és la “C:geo”. L’inconvenient és que només per
a sistemes Android. Geocaching té la seva aplicació oficial, per I-phone i Android, però
cal pagar-la. Aquestes dues són les més utilitzades.
Tota persona que està registrada pot buscar catxés o fins i tot en pot amagar. Es
recomana però, que per amagar es tingui una certa experiència en trobats. D’aquesta
forma es tindrà una visió més àmplia de varietat de catxés, tipologies de contenidors, o
maneres d’amagar de diferents usuaris, perquè cadascú ho fa d’una manera o estil
diferent.
A la web www.geocaching.com hi trobareu àmpliament tot el relatiu a les normes de
publicació de nous catxés.
Breus dades estadístiques sobre el geocaching
Actualment hi ha actius uns 2.700.000 catxés arreu del món. La xifra d’usuaris registrats
volta els 7 milions.
A Espanya, la xifra de catxés publicats i actius arriba gairebé als 50.000, dels quals
quasi 15.000 són a Catalunya. I d’entre aquests, a les terres de Lleida hi ha publicats uns
1800 catxés. I com a curiositat, a Lleida ciutat i rodalies hi ha un centenar de catxés.
Pel que al número de geocercadors, a nivell espanyol hi ha uns 28500 registrats. A
Catalunya uns 10.000 i a la demarcació de Lleida quasi 400 geocercadors.
*********************************

Com ja s’ha dit, hi ha catxés arreu del món, catxés urbans, catxés en terrenys no urbans,
en cims, en coves…, catxés en terrenys fàcils, catxés molt treballats i camuflats,
accessibles per a minusvàlids i catxés en terrenys complicats, alguns on s’hi arriba amb
cotxe i altres on cal caminar força estona…. Per tant, sempre podrem escollir quin tipus
de catxés volem en funció de les nostres possibilitats o gustos!!!.
Properament, dins el programa d’activitats del Centre Excursionista de Lleida, s’aniran
proposant sortides de geocaching.
En algunes s’intentarà combinar activitat excursionista amb geocaching, bé sigui
excursions o travesses a peu, ascensions a cims, rutes amb bicicleta o activitats
d’escalada o vies ferrades, per exemple. En altres casos, es poden fer sortides més de
caire cultural o per realitzar amb el grup de families, amb tot el què comporta de
descoberta de llocs i racons de la nostra geografia.
Si algú està més interessat en el tema o teniu alguns dubtes al respecte, podeu contactar
amb mi a través del telèfon 600 879 850 o del correu electrònic ciotto7979@gmail.com
o com a “ciotto” en el món geocatxer!!
Qualsevol proposta o comentari serà benvingut!! Salut, muntanya i catxés!!
Jordi Climent.

Centre Excursionista de Lleida
Comerç, 25 de Lleida (de dilluns a
divendres, de les 19'30h. a les 22h.)
Telèfon: 973-242329 - cel@cel.cat
www.cel.cat

