
Què és ‘El griu de Canet’?
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EL GRIU DE CANET

‘El griu de Canet’ pretén ser una experiència completa, una nova manera de 
relacionar-se amb el territori de Canet de Mar i conèixer-lo millor. Per 
començar, hi trobareu un relat que us mostra un segle i mig de la història 
recent. Des del temps en què els vaixells canetencs solcaven els oceans i els 
mars més remots fins a l’època de les fàbriques tèxtils. 
Sereu conduïts a través d’aquest relat, en què s’entrecreuen fantasia i 
realitat, per dos protagonistes d’excepció. D’una banda el Griu, un ésser 
mitològic molt present als edificis de Canet, i de l’altra, l’arquitecte 
modernista Lluís Domènech i Montaner, canetenc il·lustre i autor de molts 
dels edificis més coneguts de la seva vila natal, que han convertit la població 
en un destí cultural obligat.

Ara bé, amb el relat, les referències històriques i fins i tot les pàgines 
dedicades a fer-vos de guia no n’hi ha prou per copsar i conèixer Canet i el 
seu patrimoni. Cal veure, tocar, sentir, caminar... Afortunadament, les noves 
tecnologies, especialment les que estan associades als telèfons mòbils, ens 
faciliten poder anar més enllà de les pàgines d’un llibre. Esdevenen 
companyes d’un viatge fascinant per viure el relat per nosaltres mateixos i 
conduir les nostres passes fins als llocs reals on van succeir els fets descrits.

Amb aquest objectiu disposeu d’una aplicació mòbil que conté tota la 
informació geoposicionada. Només cal escanejar-la amb l’smartphone per 
tenir-la a l’abast. Més encara, podreu jugar i resoldre misteris tot passejant 
per Canet.
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EL GRIU DE CANET

El Griu és un animal mitològic, meitat àliga, meitat lleó emprat amb profusió per l’arquitecte Domènech i Montaner 
com a decoració a molts edificis de Canet. 

El relat que es recull en el llibre descriu l’arribada d’un griu a Canet fruit d’un dels viatges d’un mariner de Canet que 
el cuida fins a alliberar-lo. El griu esdevé un guaridor de la ciutat segons les llegendes que d’ell s’expliquen i que 
l’arquitecte vol esbrinar si son certes.

Per ajudar a esclarir-ho, s’han de visitar diversos escenaris canetencs i interactuar-hi.

Es pot jugar de diverses maneres, en forma de gimcana (GRIUMCANA), de geocaching (GRIUCACHING) o de joc 
d’observació (GRIUWATCHING). 
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o Lluís Domènech i Montaner busca el rastre del Griu de Canet a partir de
les històries que li explica un vell mariner. Caldrà seguir les pistes ocultes
en aquells llocs on se suposa que la bèstia mitològica va protagonitzar
algun fet destacable. Domènech i Montaner passeja per Canet i anota
totes les dades que el poden ajudar en la seva màgica recerca. Aquestes
anotacions originalment escrites el segle XIX, convenientment
modernitzades gràcies a les noves tecnologies, han esdevingut un joc
d’observació per al públic d’avui en dia. Vols ajudar l’arquitecte a seguir
les pistes i provar de localitzar el Griu?

o El joc es desenvolupa a 9 escenaris geolocalitzats a Canet de Mar.

o Cadascun dels 9 escenaris desenvolupa el relat protagonitzat pel griu. En
cada cas, conté un eix temàtic respecte d’algun fet històric relacionat
amb el lloc: les fàbriques tèxtils, el món rural, els ‘indianos’, la guerra del
francès o l’arribada del tren.

o El joc consisteix a completar el llistat de preguntes del mapa mitjançant
les pistes dels punts que es troben a l’smartphone. Cal cercar els punts i
apropar’s-hi. A cadascun dels punts, s’haurà de llegir o escoltar
atentament la informació. La pregunta i la resposta estaran lligades al
lloc, un cop ben segura, s’haurà d’anotar la resposta al lloc corresponent
del mapa. El jugadors són recompensats amb una nova informació i
poden seguir jugant. Al final de cada itinerari, els jugadors reben premis
i recompenses per saber quin era el nom del Griu i el del mariner.

LA GRIUMCANA
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o La geocerca o geocaching és un joc a l’aire lliure que cerca tresors al món
real amb l’ajuda de dispositius GPS. El Griucaching és una adaptació
d’aquest conegut joc. Els participants han d’anar a unes coordenades
específiques i, un cop allà, han d’intentar trobar-hi el geoamagatall
(contenidor) ocultat per altres jugadors (o cache, en anglès. Canet en té
uns quants, d’aquests botins amagats.

GRIUCACHING
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http://www.geocaching.com/
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o És una activitat no curricular que mestres i
facilitadors estan incorporant en els seus
programes amb gran èxit, combina jocs a l'aire
lliure amb creació d'equips, resolució de problemes
i altres resultats educatius valuosos.

o Per a més continguts relatius a la geocerca:

https://www.geocaching.com/education/
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GRIUCACHING

https://www.geocaching.com/education/
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De la mateixa manera que el birdwatching és el joc de buscar i reconèixer 
ocells, et convidem a trobar la resta d’animals presents a Canet, incloent-hi 
els grius. Desafia els teus amics a trobar-ne més que tu i omple la taula 
adjunta. Qui més en trobi acumularà més punts i serà el guanyador.
Teniu tres punts especials per la quantitat d’animals que s’hi troben: la Riera 
de Sant Domènec, el Cementiri i la Misericòrdia. Podeu jugar a trobar-los en 
el mínim temps possible.

GRIUWATCHING
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