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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

o Consisteix a generar dinàmiques de relació entre relats, llocs i patrimoni
per tal de fer-les visitables físicament i virtualment mitjançant
tecnologia mòbil, storytelling i gamificació.

o El públic objectiu per al qual s’ha dissenyat el projecte és un públic
familiar, infantil i juvenil que pot jugar de forma individual o en grup i
també fer-ho com una activitat en el marc d’alguna assignatura.

o Les eines disponibles son un llibre, un mapa i una app/web.

Objectius: 

1. Aprofundir en el coneixement d’un territori i de la seva 
història.

2. Utilitzar la tecnologia mòbil per interessar les persones  joves 
establint dinàmiques de relació amb els llocs mitjançant 
personatges i relats per tal de fer-los visitables físicament i 
virtualment.
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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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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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Aprenentatge i competències
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EL GRIU DE CANET

La web/app incideix en la forma d’acostar les persones joves al patrimoni 
urbà i a la cultura i permet als centres avaluar l’alumnat d’una manera 
més lúdica gràcies a la tecnologia i al joc. En definitiva, és una eina que 
permet assolir les competències següents:

o Competències transversals:

Treball en equip i cooperació
Aprenentatge i utilització de coneixements
Planificació i organització per aconseguir un objectiu
Pensament analític: descobriment relacions causa-efecte (pista-resposta)
Orientació a l’assoliment (puntuació i resposta final)

o Competències instrumentals:

Genèriques:

Coneixement i vinculació amb la localitat i el territori
Coneixement de les tradicions locals
Capacitat de lectoescriptura
Capacitat de comprensió oral

Concretes:

Orientació (mapes i geocerca)
Utilització dels telèfons intel·ligents: familiarització amb les funcions de 
GPS, Google Maps, correu electrònic...
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Cada escenari urbà s’articula a l’entorn d’un eix 
temàtic propi com:

o 1 Plaça Universitat: Conjunt de fàbrica i Escola de Teixits de Punt representatiu de la
importància del tèxtil a Canet (Indústria tèxtil).

o 2 Plaça Onze de setembre: Aquesta plaça és als antics terrenys del mas Muní, una de les
finques més extenses de Canet i del seu passat pagès (Pagesia).

o 3 El cementiri: un veritable museu d’art. Hi trobareu obres d’escultors i arquitectes de
diversos estils neoclàssics, modernistes i noucentistes (Art i escultures; ‘Indianos’).

o 4 Passeig de la Misericòrdia: El conjunt de la Misericòrdia i el seu passeig mereixen una visita
detallada pel seu interès patrimonial, modernista, religiós i d’eixample urbà (Arquitectura,

Religió).
o 5 Plaça Colomer: La Canetenca i la primera Cooperativa de l’Estat (Cooperativisme; Cinema

Odeon).
o 6 Les escales del Sant Crist: El Castellet i la seva època. L’origen de Canet i el seu creixement.

Els atacs corsaris al Maresme (Desenvolupament urbà; Corsaris).
o 7 Plaça Macià: Can Macià i les torres de guaita, la defensa del poble (Torres de guaita).
o 8 Riera de Sant Domènec: Les rieres de Canet i el règim mediterrani d’avingudes (Rieres i

inundacions).
o 9 Passeig Marítim: la platja i l’arribada del tren (El ferrocarril).
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Necessitats que es satisfan 

amb les dinàmiques de joc

o Recompensa: Es satisfà a través del premi per realitzar algun 
tipus d’acció com, per exemple, guanyar punts, completar 
nivells o reptes.

o Estatus: Equival al reconeixement amb respecte als altres, 
encertar, completar la prova en menys temps, participar...

o Objectiu: Relacionada amb l’esforç que l’alumne ha de fer 
per aconseguir una fita.

o Expressió: Sorgeix de la necessitat de demostrar que es té 
una personalitat única.

o Competició: Satisfacció a través de la recompensa i la 
comparació amb els altres (classificació).
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Planificació de l’activitat

O Paper del professor: 
- engrescar al joc proposant la gimcana de descoberta d’un ésser màgic a 
Canet de Mar. 
- proposar la lectura del conte a classe i presentar als protagonistes.  

(Tot i que el perfil de l’app és individual els alumnes es poden organitzar per parelles o 
grups per fer l’activitat als diferents escenaris.)

Posteriorment al joc es poden realitzar a l’aula diferents activitats:

- desenvolupar les temàtiques encetades al joc mitjanant cerca, documentació etc...
- revisar l’itinerari i localitzar els llocs visitats sobre un mapa de Canet.
- ampliar l’univers narratiu inventant noves històries del Griu a altres localitzacions  

(Vila Florida etc…).
- utilitzar la plataforma Playvisit per fer itineraris propis (disponible a 

estudio.playvisit.com).
- realitzar una producció artística plàstica per descriure els protagonistes del relat.
- organitzar una gimcana familiar promoguda pels alumnes o a l’AMPA.
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Com s´hi juga?

1

7
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Com s´hi juga?

1. L'alumnat escaneja la web/app al seu mòbil i comença a
jugar. https://studio.playvisit.com/app/1547

2. Els jugadors han d’estar a un mínim de 50 metres del lloc
geolocalitzat per poder dur a terme les mecàniques i
aconseguir punts.

3. Es recomana activar el GPS, carregar la bateria i fer ús dels
auriculars.

4. Localitza el primer punt, camina fins a arribar-hi i completa
el llistat de proves i pistes dels punts geoposicionats.

5. Per cada prova contestada, el joc genera una recompensa
(il·lustració, foto o vídeos) per al participant, que
l’emmagatzema al seu telèfon mòbil i continua jugant.

6. Per cada itinerari completat (9 proves), el joc genera
sorpreses.
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Dinàmica del joc

2. Planifica 

la ruta

3. Escolta 

l’audio i 

realitza les 

proves del 

itinerari

1. Llegeix la 

introducció
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4. Guanya

recompenses 

per prova

5. Col·lecciona 

els premis



Materials de comunicació:

o El griu de Canet disposa de diversos materials
promocionals que poden ser utilitzats per fer una
convocatòria per jugar:

Pòster
Fullets
Mapa-guia
Vídeos: 
https://www.youtube.com/watch?v=zMP6QOFfxGw
https://www.youtube.com/watch?v=Rmpu2auNtHs

o Envia’ns un correu electrònic a
canet.turisme@canetdemar.cat i et facilitarem més
informació sobre les diverses activitats i possibilitats
relacionades amb aquesta proposta.
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