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Què és ENCANTERI?
ENCANTERI és un joc de cartes i de descoberta on el tauler és el territori. Consisteix a trobar el nom 
dels esperits que s’amaguen al riu Ter al seu pas pel Ripollès mitjançant reptes ubicats en diversos 
llocs de quatre municipis: Camprodon, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses i Ripoll. 
Encara que la història està interconnectada, el joc es pot fer tant de manera independent, només en 
un dels municipis, com conjunta, en tots ells. El joc és gratuït, multiidioma (català, castellà, anglès 
i francès) i està disponible a les oficines de turisme dels municipis. Es pot fer en grups de 2 a 8 
persones i té una durada aproximada de 90-120 min. ENCANTERI és un producte de turisme familiar 
ludificat, no és un joc de taula tradicional en tant que el tauler de joc és el territori i cal visitar-lo 
i descobrir-lo per gaudir de l’experiència. Un producte lúdic que, a través de diversos escenaris o 
emplaçaments, proposa als jugadors diversos reptes i/o activitats, recollits en el joc de cartes.

Aquest joc s’emmarca en el projecte “Xarxa d’espais de 
contacte amb el riu Ter. Impuls a la diversificació del turisme 
a la natura al Ripollès”, del Consell Comarcal del Ripollès, 
projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) PO FEDER Catalunya 2014-2020 (Unió 
Europea i Generalitat de Catalunya). Neix amb l’objectiu de 
posar en valor els espais de contacte amb el riu Ter en els 
municipis de Camprodon, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de 
les Abadesses i Ripoll per als seus visitants, concretament el 
públic familiar, a partir de la descoberta lúdica d’aquest entorn, 
dins del referent de la conca hidrogràfica del riu Ter. Tenint en 
compte la gran importància del públic familiar que visita i fa 
estada a la destinació, ENCANTERI està dirigit a les famílies 
visitants i a les famílies de la població local. Es pretén fomentar 
un ús respectuós del medi, tot contribuint a la consecució de 
l’objectiu de desenvolupament sostenible 15 “Vida terrestre”, 
que afavoreix la sensibilització vers els ecosistemes vinculats 
als cursos d’aigua dolça i vetlla per conservar-los i fer-ne un 
ús sostenible.
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Per què ENCANTERI?
Doncs perquè ENCANTERI significa ‘influència màgica, encantat/encantada: sotmès a encantament, 
que és sota els efectes d’un encanteri’. La paraula encanteri és doblement interessant: pel seu 
significat vinculat a la màgia, al sentit del joc i la seva narrativa, i perquè conté el fonema Ter.

Per allà on passa, el riu ho impregna tot de vida. Un veritable encanteri. És l’esperit del riu. El riu Ter 
en té molts, d’esperits. Si més no, quatre. Un a Camprodon, un a Sant Pau de Segúries, un a Sant Joan 
de les Abadesses i un a Ripoll. S’encarreguen de guarir-lo i s’enfaden quan no el respectem. El joc que 
teniu a les mans serveix per cercar-los, conèixer-los i agrair-los la feina màgica de proveir d’ànima i 
vida el riu.

Ara, no penseu pas que és fàcil trobar-los! Hem de començar per saber el nom de cadascun d’ells, 
però els esperits el mantenen en secret perquè no els coneguin els seus enemics (la Brutícia, la 
Sequera, el Malbaratament…) i fan servir els encanteris per confondre’ns. Aquest joc ens dona les 
pistes per cercar-los i així guanyar la polsera màgica per mantenir els esperits del riu Ter.

Sinopsi Narrativa
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Llegir la història dels esperits del riu (narrativa general).
Repartir les cartes del tauler de joc (poble) corresponent.
A cada poble:

Llegir la carta de l’esperit (narrativa específica).
Escollir una carta d’ubicació i anar fins al lloc indicat al mapa.
Repartir els encanteris. Cada jugador assumeix un rol.
Fer la prova que indica la carta. Trobar la lletra i afegir-la a la clau.
Repetir els passos marcats amb (*) per totes les cartes d’ubicació del poble.
Obtenir la carta de recompensa en superar totes les proves.
Anar a l’oficina de turisme a buscar la recompensa.

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dinàmica i mecànica de joc

L’objectiu del joc és trobar cada esperit del riu (per cercar-los ens cal saber com es diuen, i així els 
podrem invocar), conèixer l’entorn per entendre quins poders tenen i descobrir les paraules màgiques 
sense deixar-nos confondre pels seus encanteris, amb la finalitat de trobar una polsera màgica com 
a recompensa.

Per començar, els usuaris hauran de muntar el mapa amb les cartes, orientar-se i començar 
l’aventura. Hauran de resoldre els reptes i prendre les decisions correctes fins a trobar el premi final i 
la recompensa, que hauran de buscar a l’oficina de Turisme. El mapa (el tauler de joc és el territori) es 
divideix en 8 sectors rectangulars on s’emplacen respectivament els reptes. D’aquesta manera, cada 
sector és un naip i alhora un mapa que serveix per ubicar els punts de joc i adreçar-s’hi. El joc està 
format per 45 cartes de diversos tipus: (1) cartes d’encanteri: explicació dels “encanteris”, cartes que 
compliquen el joc i atorguen característiques i poders als jugadors; (2) cartes de repte: expliquen 
l’enigma que s’ha de resoldre a la ubicació indicada, i (3) cartes de claus: per esbrinar com es diu, 
amb un criptograma, on, posant les lletres adequades, apareix el nom de l’esperit.

El Joc
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Els esperits del riu Ter són personatges màgics inspirats en el genius loci, l’esperit protector del lloc 
de la mitologia romana. S’ha buscat donar a cadascun d’ells una personalitat diferenciada i estris que 
els representin. Bons, però amb un punt entremaliat, fan malifetes i ens fan encanteris. S’amaguen, 
són misteriosos, murris i una mica trapelles. Com que l’objectiu del joc és encertar el nom de cada 
esperit, s’han buscat paraules que continguin el fonema ter i que tinguin sis lletres per tal que a cada 
repte se’n trobi una.

L’esperit de Camprodon porta sempre un coixinet per poder 
seure quan surt de l’aigua, perquè troba que el terra és molt 
dur. Tot i això, frueix molt del sol i, a la ribera del riu, s’hi 
passeja i fa créixer plantes i arbres, i xiula per cridar els ocells.

A Camprodon hi trobem un circuit urbà que comença al Parc 
de la Mare de la Font, al sud del municipi, i va al centre, la 
plaça de la Vila i el Pont Nou, on troba el riu Ter. Després, pel 
carrer València i el Ritort, fins a la plaça de Santa Maria, i, des 
d’aquí, gira cua fins al Ter de nou i la font de la Forcarà.

L’esperit de Sant Pau és a qui més li agrada la terra, i 
de vegades s’allunya molt del riu i de l’aigua. Sempre 
va una mica empolsegada i té el poder de portar l’aigua 
lluny del riu. La pots veure sovint als pous i a les fonts de 
muntanya.

A Sant Pau de Segúries hi trobem un circuit urbà i rural 
començant a Sant Pau Vell, paral·lel al canal del Mariner 
fins al pont de les Llaunes. Des d’aquí, es travessa la 
carretera per trobar el Ter al molí del Mariner i cap al sud 
pel passeig de Costabona, al costat del riu, fins al Pont 
de la Palanqueta, final de trajecte.

Els Esperits

CAMPRODON

SANT PAU DE SEGÚRIES



6

L’esperit de Sant Joan està sempre molt amoïnat per l’estalvi 
d’aigua. Porta un recipient per recollir l’aigua que s’escorre 
d’aixetes i fonts. Encara que sembli que dorm, sempre està a 
l’aguait i salta com un ressort per recollir les gotes d’aigua que 
estan a punt de perdre’s.

A Sant Joan de les Abadesses hi trobem un circuit urbà que 
comença a les Cinc Fonts, travessem el Pont Vell per sobre del riu 
Ter i seguim fins al monument al comte Arnau, i d’aquí al sud a la 
font de la Moreneta. A continuació, seguint la riera d’Arçamala, 
arribem de nou al Ter, a la resclosa de Comamala, i travessant el 
pont cap a la Font de la Puda.

L’esperit de Ripoll porta roba de cotó amb lligat de sarja i dibuixos 
de colors amb ratlles. És alegre i divertida, i s’entristeix especialment 
amb la mala educació de la gent quan llencen escombraries al riu 
o embruten l’aigua.

A Ripoll hi trobem un circuit urbà que comença al mirador de 
Junyent, i pel passeig de Ragull arribem al Fresser, fins a la font 
de la plaça de Sant Eudald, des d’on podem seguir cap al nord per 
l’església de Sant Pere i els rentadors de can Pòlit, i cap a l’est, pel 
passeig de la Farga Catalana fins a la palanca del Prat del Roser, 
per sobre del Freser.

SANT JOAN DE LES ABADESSES

RIPOLL
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Oficines de turisme:

Camprodon
turisme@camprodon.cat

Sant Pau de Segúries
ajuntament@santpauseguries.cat

Sant Joan de les Abadesses
turisme@santjoandelesabadesses.cat

Ripoll
turismeripoll@ajripoll.cat 

Vídeo promocional del projecte: 
https://youtu.be/rXvmDnWxNqw

Compartiu l’experiència:
@ripollèsturisme

#encanteri #ripollesturisme 

Ripollès Turisme

ripollesturisme.cat
turisme@ripolles.cat

comunicacio@ripolles.cat
972 70 32 11

Contacte

http://ripollesturisme.cat

