
Una App de:

Venda de tokens
  Punt d’informació de la Font Picant.

Camí de la Font Picant s/n. 08349 Cabrera de Mar
Consulta horaris d’obertura a www.gaudeixcabrera.cat

LA VENJANÇA DE  
LA BRUIXA ISOLDA 

ELS SECRETS  
DE LES BRUIXES

Dos jocs de pistes a Cabrera de 
Mar, plens de llegendes!

Com jugar?  

<1>

<2>

<3>

<4>

Descarrega’t l’App gratuïta Adventuriq 
des d’App Store o Google Play:

Registra’t gratuïtament.

Afegeix l’Aventura fent clic al botó “+Afegir Aventura”  
i introdueix el GAME PIN: 972765119.

Un cop aparegui l’Aventura al llistat, amb el token que  
haureu comprat al Punt d’informació de la Font Picant,  
podreu accedir a les dues missions.

AppStore GooglePlay



CONEIXEU LA 
BRUIXA ISOLDA, EN 
ROSEGAESCROTS I EN 
MARC EMPAITABRUIXES?

La Bruixa Isolda, i en Rosegaescrots i en Marc 
Empaitabruixes de la mà dels Diables Macabres, 
formen part de la cultura popular de Cabrera de Mar.

Us ve de gust fer un recorregut pels indrets on esdevé la 
llegenda i al mateix temps comproveu els coneixements que en 
teniu? Us hem preparat dues missions:

Missió 1: La venjança de la Bruixa Isolda

En Marc Empaitabruixes, cansat que ningú es cregui la seva història, 
invoca les bruixes a la plaça de l’església de Cabrera de Mar.

Isolda, la reina de les bruixes de Burriac, apareix cavalcant en 
Rosegaescrots, la bèstia que l’acompanya. Que en sabeu de la seva 
llegenda?

Feu el recorregut de la Missió 1, i deixeu-nos bocabadats 
de tot el que sabeu!

La missió 1 comença a la plaça de l’església de Cabrera de Mar.

Missió 2: El secret de les 
bruixes de la vall de Cabrera

La Isolda i les bruixes de Cabrera són una 
recreació del llegendari popular vinculat 
al castell de Burriac i la Serralada del Litoral. 
Es tracta de narracions fantàstiques del nostre 
folklore.

Continueu amb la Missió 2, per veure tot el que en 
sabeu, i aconseguiu el màxim de Rosegaescrots.
La missió 2 comença al costat del punt d’informació de la 
Font Picant de Cabrera de Mar.

INSTRUCCIONS:

- Per jugar a l’aventura és important que activeu les dades al 
mòbil i el gps.

- Haureu de comprar el vostre token al punt d’informació de 
la Font Picant, Camí de la Font Picant s/n, Cabrera de mar. 
Horari: dissabtes, diumenges i festius de 10h a 14h.

- Preu 5€, inclou el token i les dues guies de cultura 
popular: “La Bruixa Isolda i en Rosegaescrots” i en “Marc 
Empaitabruixes”


