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RESUMEN

El Càntir es un juego de mesa hecho de madera con preguntas de comercio local,
historia, deporte, entidades, geografía y arte de la Bisbal d'Empordà. Esta creación
ha sido posible gracias a colaboraciones con comercios del mismo pueblo o
cercanía, y también gracias a la investigación de información leyendo libros locales,
documentos, mirando documentales y sobre todo hablando con la gente de la
localidad. Con todo esto he podido realizar las trescientas preguntas que incluye el
juego de esta villa de poco más de diez mil habitantes.

PALABRAS CLAVE: Càntir, Trivial Pursuit, La Bisbal d’Empordà

ABSTRACT

El Càntir is a wooden board game that includes question related with the local
commerce, history, sport, entities, geography and art about La Bisbal d’Empordá.
The development and creation of the game has been possible collaborating with the
businesses around the area, also through the research of information in local books
and documents, examining documentary movies, but fundamentally, interacting with
its inhabitants. As a result of my research, I have been able to build the three
hundred questions that comprise the game of a village of just over ten thousand
inhabitants.

KEY WORDS: Càntir, Trivial Pursuit, La Bisbal d’Empordà
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EL CÀNTIR TREBALL DE RECERCA

INTRODUCCIÓ
El Càntir és una expressió de l'aprenentatge educatiu i dinàmic que prova d’una
manera diferent l’aprenentatge de conceptes nous de la Bisbal i alhora divertir-te
mentre ho fas. Aquesta ha estat la meva motivació, fer veure als participants de la
creació, que per saber nocions de qualsevol àmbit no és necessari d’un
aprenentatge clàssic, sinó que mitjançant una senzilla partida d’un joc de taula,
obtindran molta informació valuosa en unes poques hores del poble.

Jugant-hi podràs observar com mitjançant avança la partida sorgiran preguntes que
no en sabràs la resposta, d’altres que sí, amb algunes reafirmaràs els teus
coneixements i altres potser et sorprendran molt. Per aquests motius és important
jugar-hi, perquè faràs un exercici d’aprenentatge que t’ajudarà a conèixer millor, si
cap, la Bisbal.

El joc no exempt a cap edat de jugar-hi, perquè hi ha tota classe de preguntes que
petits i grans, complementant coneixements seran capaços de contestar
correctament la resposta. No obstant això, les preguntes són d’un nivell de bisbalenc
pur i això fa que si no ets de la vila o rodalia et podrà resultar difícil jugar-hi.

Aquest treball també l’he fet amb l’objectiu de crear el primer joc de taula bisbalenc i
per donar a conèixer conceptes que potser no tothom sap. Penso que és molt
rellevant saber d’on venim, on som, la història dels llocs, el perquè de les coses, ja
que tots els territoris tenen mil i una anècdotes a explicar i a viure.

He escollit la Bisbal per crear el joc, no perquè sigui habitant de la vila, sinó perquè
considero que és una localitat especial amb la reconeguda ceràmica, els seus
gegants, el seu comerç, les personalitats, els seus carrers i places, entitats, la
història i molts altres àmbits més que fan d’aquest poble diferent de la resta.

La meva hipòtesi inicial és que a partir d’un joc de taula d’equip relacionat a diversos
aspectes d’un municipi es pot dur a terme un aprenentatge sobre diversos temes
d’una forma interactiva. A més jugant-hi podràs augmentar el teu nivell de
coneixement d’abans de jugar sobre el concepte que estiguis aprenent.

Ara només em queda desitjar-vos que gaudiu observant com s’ha anat creant una
peça única, que ha estat dissenyada per tots els bisbalencs i bisbalenques per tal
que observin que més enllà del que pots beure quan passeges per la Bisbal, el
poble té molt més del que es pensen i que només contestant preguntes en sabran
molt més.
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MARC TEÒRIC

1. HISTÒRIA DEL TRIVIAL PURSUIT
1.1. CREADORS I ORÍGENS

El Trivial Pursuit és un joc avui en dia molt comú i tothom qui més qui menys hi ha
jugat o n’ha sentit parlar alguna vegada.

Chris Haney ,fotògraf de la revista Montreal Gazette i Scott Abbott editor d’una
revista esportiva, es van conèixer durant els Jocs Olímpics de Montreal del 1976 i
des de allà van ser inseparables.

Una nit, jugant al mític joc Scrabble, van començar a discutir sobre qui seria millor
jugant a jocs de taula, i volien crear el seu propi joc i en menys d’una hora van tenir
enllestit l’esbós del joc dibuixat en un mocador de paper del mateix bar on estaven
jugant.

A partir d’aquest esbós, el germà de Chris Haney, John Haney, i l’advocat Ed
Werner, van ajudar als creadors del joc a poder materialitzar-lo en 1982, any en que
van introduir al mercat els primers 1100 exemplars del joc Trivial Pursuit.

Inicialment, es va finançar el projecte amb accions dels amics i coneguts per 1000
dòlars. Van aconseguir reunir a 32 petits
inversors que són els que realment van ajudar
perquè el joc pogués sortir a la llum. 1

El joc, un dels més populars del món, consta
d’un taulell i uns daus i s’han de contestar
preguntes de diferents varietats de temes com
història, geografia, esports, ciència,
entreteniment, i un infinit més depenguent de
l’edició que juguem.

Cada categoria correspon a un color i si
s’encerta una pregunta es guanya un
“formatget” fins a arribar a aconseguir-los tots i
arribar al mig del taulell per haver de contestar
una bateria de preguntes per tal d’endur-te la
victòria.

1 Imatge 1, font d’internet, Chris Haney, a l'esquerra, amb Scott Abbott, jugant al Trivial Pursuit.
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En els seus inicis el joc costava 15 dòlars (13 €) la unitat, avui són uns 40 € l’edició
clàssica. El senyor Chris Haney va escriure la gran part de les 6000 preguntes
inicials pel joc.

L’any 1994 li van preguntar per la seva pregunta preferida i ell va respondre: “¿Que
va inventar Otto Tisling? La resposta era: “els sostens”. El més graciós de l’anècdota
és que la resposta no era veritat, com va reconèixer el mateix Haney: “Ens va
enganyar una biografia d’aquell home”

Fins al 1983 els dos creadors canadencs no van començar a fer diners amb la seva
invenció del Trivial. El 1984, el joc va arribar a tal punt de popularitat que es van
vendre fins a 20 milions d’exemplars del joc a Nord Amèrica i la revista Times va
calificar el joc del “ major fenomen en la història del jocs”

El mateix Chris ho recordava així com apunta el Times: 2

“No vam saber l’èxit que tenia el joc fins que ens
vam veure a la portada del Times. Allà va ser on
ens vam adonar que estàvem de ple a la gran
lliga”

Des de l’aparició del joc ja s’han venut 100
milions d’unitats en 33 països i 19 llengües
diferents. A més han anat apareixent diferents
edicions temàtiques pels més fanàtics del joc:
des de Star Wars a Saturday Night Live.

Al 2008, la multinacional d’Estats Units Hasbro
va comprar Trivial Pursuit a Horn-Abbot, la
companyia dels creadors del joc.
La compra va ascendir a un muntant de 80
milions de dòlars (65.400.000 € al canvi actual).

El 31 de maig de 2010, va morir un dels pares d’aquest joc, Chris Haney que amb
59 anys patia una greu malaltia com va informar en el seu dia la cadena televisiva
canadenca CBC.

En canvi, Scott Abbott, actualment és propietari de l’equip batalló d’hoquei de la
Badia Nord de la lliga d’hoquei d’Ontario. Pel seu treball en la construcció d’aquest
club d’hoquei, l’any 2005 va ser ingressat al Saló de la fama de Brampton Sports.

2 Imatge 2, font d’internet, Revista Times, article del Trivial Pursuit del 1984
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1.2. ON VA SER INVENTAT EL JOC?

Després de la mort de Chris Haney, coinventor del joc, un periodista i investigador
anglès instal·lat a Frigiliana (Màlaga), David Baird, es va interessar pel lloc d’origen
del joc.

Ell assegura que el joc va ser inventat a la localitat de Nerja, província de Màlaga,
durant l'estància dels dos creadors abans del llançament del joc al mercat. En un
dels múltiples articles publicats per Baird sobre aquest tema, explica com va influir a
Chris Haney i Scott Abbott en el joc aquest paratge d’Andalusia.

«Van venir a passar unes
vacances a la casa dels pares
de Abbott a la urbanització El
Capistrano. Allí van començar a
donar-li voltes al seu invent, i a
buscar socis inversors per a
posar-lo en marxa. Eren dos
joves estrangers, que anaven
pels bars i quiosquets del poble
buscant socis per a posar en
marxa el seu projecte de crear
un joc de taula per a tota la
família, amb milers de preguntes sobre diversos temes. La majoria els van prendre
per bojos i no els van fer ni cas» 3

Per sort per Abbott i Haney no tothom els va respondre amb un “no” o una rialla de
desprestigi, i en el cas de Nerja van aconseguir fer-se amb un únic soci inversor, un
sudafricà criat a Canadà, d’on ells provenien, i veí de Nerja desde principis dels
anys setanta, que els hi va deixar, sense massa fe, mil dòlars d’abans (863,80€).

De fet, a la localitat que va allotjar als dos creadors segueixen corrent molts rumors
dels orígens del famós joc de taula, ja que segons afirmen els que van conèixer als
dos canadencs, pel disseny de la forma dels “formatgets” característics del joc es
van inspirar en el Balcó d’Europa, plaça que ofereix als visitants la vista de l’extrem
més meridional del Mar Mediterrani.

Per últim el periodista, comenta que segons uns quants testimonis, existeix una
pregunta dins la infinitat d’edicions i preguntes realitzades durant els últims 30 anys
que pregunta: “On va ser inventat el Trivial?”. I la resposta correcta és: “ Nerja”.

3 Imatge 3, font d’internet, Balcó d’Europa, Nerja
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2. ELS JOCS EN EQUIP

2.1. IMPORTÀNCIA

La resistència a la frustració és un altre valor a treballar de forma individual i
col·lectiva, malgrat que l’equip de joc, d’estudis o de compliment professional hagi
de ser competitiu. Desde ben petits ens ensenyen a cooperar amb equip, ja sigui en
un joc, esports, a l’escola, i molts més àmbits. Està clar que el treball en equip ha
estat un element de superació i que el seu rol ha estat clau en l’evolució humana.

Una de les primeres activitats que desenvolupem en equip és el joc, mitjançant
activitats lúdiques compartides entre iguals s’adquireixen valors com la solidaritat, el
respecte, aprendre a compartir i tolerar. Conforme anem creixent i aprenent aquest
mètode es trasllada al món escolar on aquest tipus d’activitats són pilars
fonamentals per la persona i més endavant al món laboral on cada persona s’haurà
d’enfrontar cada dia amb problemes on amb aquestes nocions i aprenentatges
obtinguts a la infantesa i adolescència podrà resoldre i cooperar de manera correcte.

Formar i exercitar la cooperació per a l’acompliment d’activitats de forma grupal és
bàsic, i s’ha de duu a terme tant en l’entorn familiar com en l’acadèmic. Ser tolerant
davant la frustració, compartir, ser pacient i respectuós amb els demés són altres
habilitats clau per a l’interacció col.laborativa amb els altres.

Les persones adultes s’han d’encarregar d’educar als més joves en base a les
normes del joc col.laboratiu o un altre tipus d’activitats que requereixin el treball en
equip. De manera involuntària podem arribar a ser egocèntrics i moure’ns per
interessos personals. En les dinàmiques col.laboratives ha de primar l’interès i
objectius del grup (ja sigui grup de classe, laboral o en un joc com és en aquest
cas), per sobre de les individualitats. Ajudar a que els més joves entenguin aquesta
realitat desde ben petits és crucial per el bon desenvolupament de les persones,
perquè si creixem amb aquestes nocions adquirides, se’ns farà molt més senzill en
el futur poder relacionant-se amb la gent i cooperar en qualsevol àmbit de manera
educada.
En el procés d’interactuar en base al benefici del col.lectiu i no l’individual, la
persona haurà de saber fer l’esforç personal, acceptar i reconèixer les debilitats
pròpies, i valorar les de la resta de companys.
El millor equip és aquell que potencia les capacitats de la individualitat en benefici
de la col.lectivitat, encara que això suposi en algunes ocasions no considerar
interessos personals.
El fracàs o el fet de no assolir l’objectiu establert, sempre hi serà present. El bon
company, és aquell que no defalleix i que entén l’error com un nou repte a superar i
un punt on millorar.
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2.2. JOCS DE TAULA EN EQUIP

Els jocs en equip són ja un clàssic en la nostra societat, i el jocs de taula
col.laboratius tenen un paper important dins d’aquests jocs.

Aquests jocs, a més de compartir una estona divertida, també influeixen en
l’aprenentatge i adaptació social de les persones (sobretot quan som petits i
comencem a jugar-hi), ja que ajuden a desenvolupar les capacitats motores,
emocionals, mentals i sensorials.
Aquest tipus de jocs aporten una serie de beneficis, com estimular l'empatia,
fomentar la creativitat, ajudar a tolerar la frustració, tenir paciencia i a esperar el
torn, a desenvolupar l’autonomia, despertar la imaginació, estimular el llenguatge,
saber treballar en grup, ajuden a establir estratègies i a prendre decisions, també
milloren la memòria i la concentració i per últim saber veure els errors i poder-los
corretgir.

Per desenvolupar aquests aprenentatges, disposem de 5 models de jocs de taula:
4

- Jocs educatius: aquest tipus de joc enriqueix el
vocabulari, fomenta l’aprenentatge història,
geografia, naturalesa i estimula la creativitat.

- Jocs de cartes: aquests jocs afavoreixen la
memòria, el sentit lògic, la concentració, fomenten
vocabulari tècnic de cada joc, les operacions
matemàtiques i moltes altres nocions.

- Jocs d’atzar: en aquests jocs la sort i l’atzar son
els vertaders protagonistes, encara que també poden intervenir certes dosis
d’estratègia i una gran diversió.

- Jocs de concentració: milloren la memòria, la capacitat de concentració,
aprendre a elaborar estratègies, fomenten la orientació espacial i a saber
debatre amb el teu equip.

- Jocs d’estratègia: estimulen l’ordre mental, la necessitat d’elaborar bones i
raonades estratègies i a traçar plans o prendre decisions que també ajuden a
millorar en l’autonomia i la comunicació amb el teu company.

Gràcies a tots aquests grups de diferents jocs podem desenvolupar aprenentatges
bàsics per saber no tan sols jugar en equip sino a conviure dins la societat.

4 Imatge 4, font d’internet, persones jugant a un joc de taula
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3. ÀMBITS DE LES PREGUNTES

3.1. TRIVIAL PURSUIT

En el tradicional joc Trivial Pursuit, les preguntes poden variar de diferents àmbits en
correlació amb l’edició que juguem. En el Trivial clàssic tenim 6 àmbits que
normalment corresponen a: geografia, art i literatura, història, entreteniment,
ciències i naturalesa i per últim esport i passatemps.

El que atrau més del tradicional joc és la quantitat i la varietat de preguntes que
podem trobar en cada diferent edició. Amb una sola partida pots arribar a aprendre
una infinitat de coses noves i alhora si esculls jugar a una edició amb una temàtica
en particular pots gaudir i demostrar el teu nivell sobre la temàtica en qüestió.

A més podem trobar diferents edicions clàssiques sense temàtica especial, però que
sigui Genius, que significa que les preguntes d’aquell exemplar de Trivial Pursuit
esdevindran un punt més complicades i difícils de poder respondre amb certesa i
coneixement tret que no siguis un gran coneixedor de la pregunta o tinguis suficient
enteniment per poder respondre de manera correcta.

5

Una altra peculiaritat del joc és que tret
de les edicions temàtiques, les
preguntes dels sis àmbits diferents
poden anar dirigides cap a qualsevol
tema i lloc del nostre planeta i això fa
també que sigui molt comercial i alhora
més complicat d’endur-te la victòria.
Però si ens centrem en les edicions
temàtiques, quan adquireixes el joc ja
n'ets coneixedor que les preguntes
aniran enfocades en el tema que hagis
escollit i que la majoria de les preguntes, tret que hagis volgut començar a aprendre
sobre una temàtica mitjançant una edició del joc, en seràs també coneixedor de la
majoria d’elles.

Cal remarcar que les preguntes d’aquest joc han estat sempre considerades d’un
nivell força elevat indiferentment de l’edició a la qual juguem cosa que l’ha convertit
en un dels jocs de coneixement general i cultura més importants del món.

Per últim vull fer al·lusió al terme “Pregunta de Trivial”, que com diu la mateixa
expressió, s’escau quan una pregunta és d’allò més rebuscada i original.

5 Imatge 5, font d’internet, targeta de preguntes del joc Trivial Pursuit
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3.2. EL CÀNTIR

3.2.1. HISTÒRIA

El primer àmbit que vaig escollir pel Càntir és història, ja que considero que és un
pilar fonamental de qualsevol lloc, esdeveniment o curiositat que vulguem conèixer.

El Càntir està basat en la Bisbal, per tant, l’àmbit
d’història anirà basat en història del mateix poble. 6

En aquest àmbit podrem veure en format de
preguntes una pinzellada pel que he considerat més
rellevant de la història de la vila i el que la gent en fa
més esment quan parlem d’aquest àmbit.

N’estic del cert que m’he deixat algunes preguntes i
curiositats importants, però com podreu llegir en la
part pràctica que fa referència a les preguntes no es
pot posar tot i he intentat posar el que considero que el participant del joc de taula
pot conèixer o pel contrari aprendre millor sobre la Bisbal d’Empordà.

3.2.2. ESPORTS

En segon lloc, vaig escollir l’àmbit d’esports, ja que a la Bisbal sempre hi ha hagut
diferents esports a practicar des de tenis taula a futbol passant per bàsquet fins a
motociclisme dins d’altres pràctiques esportives.

Amb les preguntes em vaig centrar en una part d’història dels esports a la vila fins a
comentar l'actualitat d’aquest àmbit a la Bisbal d’Empordà. Haig de comentar que
dins el futbol vaig trobar infinitat d’informació, ja que al poble hi ha hagut moltes
personalitats importants en aquest esport
sigui per la Bisbal o per altres territoris però
amb els seus inicis al poble. 7

Tenis taula, tenis, patinatge, natació, pàdel,
futbol, bàsquet, handbol, gimnàstica rítmica,
artística, motociclisme, ciclisme, són algun
exemple dels àmbits que van dirigides les
preguntes que he formulat per esports en el
Càntir.

7 Imatge 7, font d’internet, Camp de futbol de la Bisbal
6 Imatge 6, font d’internet, Castell de la Bisbal

11



EL CÀNTIR TREBALL DE RECERCA

3.2.3. GEOGRAFIA

Per saber orientar-te dins d’una vila n’has de saber i conèixer la seva geografia
passant pels carrers i monuments més rellevants per saber-ne identificar la seva

història i les seves peculiaritats.8

Vaig escollir geografia, ja que moltes vegades
quan passejava per la Bisbal llegia noms de
carrers, esglésies, edificis i més emplaçaments i
no coneixia la història del seu nom, de la seva
localització i la seva història en general.

Personalment, el considero un dels àmbits més
importants a destacar del joc, ja que pots
conèixer tota la història d’una vila, però si no et
saps orientar i localitzar els llocs que vols visitar

no podràs gaudir del tot l’experiència. Per això les preguntes d’aquest àmbit estan
dirigides en conèixer carrers, monuments, edificis i sobretot la història de tots i
cadascun dels carrers de la vila més importants.

3.2.4. ENTITATS

És per tots els bisbalencs i bisbalenques conegut que el que mou el poble són les
entitats que existeixen a la vila. Per aquest motiu i molts més no podien faltar en el
Càntir en forma de preguntes.

9

Cada agost gaudim amb la Festa Major del poble i
veiem sortir els gegants que amb els seus originals
balls ens fan viure en primera persona la disbauxa que
atrau a tots els visitants i veïns de la vila.
A més, a la Bisbal podem viure una infinitat d’actes per
part de les múltiples entitats de la vila durant tot l’any
que ens demostra que les entitats és una peça que
ens ajuda a tots el vilatans de la Bisbal a tenir en més
estima si cap al nostre poble.

Geganters, Voltors, Dracs, Cop de Gas, i una infinitat més d’entitats bisbalenques,
dins l’àmbit de preguntes d’entitats han estat les que més he gaudit fent-les i
dissenyant-les i veurem com es veu reflectit en elles història, curiositats, vestimenta,
anys de creació i més preguntes de tota classe que ben segur us faran veure la
importància que tenen respecte al poble.

9 Imatge 9, font d’internet, sis gegants de la Bisbal d’Empordà
8 Imatge 8, font d’internet, Carrer Ample de la Bisbal
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3.2.5. ART

En el cinquè àmbit, les preguntes aniran dirigides a l’art que hi ha hagut i que hi ha
actualment a la Bisbal d’Empordà.

10

Quan parlem d’art a la vila tothom pensa
sempre únicament en la ceràmica, però
quan he anat informant-me i buscant
curiositats he descobert que sí, el més
rellevant és la ceràmica, però també hi
ha altres molts tipus diferents d’arts al
poble com la pintura o escriptura.

També la Bisbal és coneguda per la
seva gran varietat de cantants i música
de persones nascudes o vingudes a la
vila. La famosa Principal de la Bisbal, Miquel Abras, Komando Moriles i molts més
cantants i establiments que hi ha hagut a la vila seran els àmbits en què aniran
dirigides les preguntes d’art.

3.2.6. COMERÇ LOCAL

Per últim, he volgut fer esment al comerç local, ja que considero que juntament amb
les entitats de la vila és un dels pilars perquè es mantingui qualsevol poble.

Aquest àmbit ha estat un dels que m’ha fet més il·lusió dissenyar les preguntes
perquè he conegut i descobert moltes curiositats i personalitats que m’ha fet valorar i
conèixer la importància que té aquest àmbit respecte a la Bisbal d’Empordà.

11

En aquest àmbit, les preguntes aniran
dirigides cap als comerços més
rellevants del poble i que poden donar
més joc a l’hora de fer les preguntes.
Comerços com Can Farreny, Can
Roura, El Trèvol, i molts més
comerços amb tanta història a la
Bisbal era gairebé obligat donar-los la
importància que tenen en forma de
pregunta.

11 Imatge 11, font d’internet, Can Farreny, comerç de la Bisbal, dins la botiga
10 Imatge 10, font d’internet, ceràmica de la Bisbal d’Empordà
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Tot i això, no he pogut fer esment a tots els comerços de la Bisbal, ja que volia fer
al·lusió a comerços històrics que ja no existeixen i als més rellevants avui en dia,
cosa que ha comportat també que no apareguin tots els que m’haguessin agradat
fer una pregunta referent al comerç.

Per enllestir aquest apartat, cal dir que ha estat l’àmbit de pregunta que he trobat
més informació de tots els sis àmbits, informació quantitativa i original a la vegada.
Com podreu veure en les preguntes, és un goig conèixer i descobrir coses noves.

3.3. CRÒNICA DE LES PREGUNTES

Com podreu experimentar jugant al Càntir, podreu aprendre curiositats que no
sabíeu o no en teniu consciència abans de jugar-hi i alhora podreu també reafirmar
algun coneixement que no n’estàveu del tot segurs que era cert sobre la Bisbal. Les
preguntes poden ser de coneixement general o poden ser de curiositats i anècdotes
que qui no les hagi escoltat abans podrà aprendre-la i pel contrari qui la sàpiga
podrà respondre bé la pregunta i acabar-la d’explicar als seus companys.
He intentat reflectir el més important en aquests sis àmbits de la Bisbal i segurament
m’he deixat un munt de coses i curiositats, però n’estic segur que gaudireu jugant
igual que jo he gaudit buscant la informació i realitzant les preguntes per tal que la
gent pugui ampliar els seus coneixements de la vila tal com m’ha passat a mi
realitzant el joc. 12

Art, comerç local, entitats, història, geografia i esports, han
estat els àmbits que he escollit per la primera edició del Càntir
perquè he considerat que són els millors per tal de conèixer la
història del passat i present de la vila.
Història podràs conèixer fets, curiositats, personalitats i
anècdotes molt divertides que ben segur no coneixies o ho
havies sentit a parlar molt poc. En segon lloc, comerç local,
on podràs observar que si ets un fidel comprador a la vila, en
sabràs un munt sobre aquest àmbit. Entitats, podreu trobar
diades, trobades, colles, balls que us ajudaran a conèixer
més si cap com entenem a la Bisbal les nostres entitats. Seguim amb art que per mi
ha estat una de les imprescindibles des del principi de la realització del joc i us
ajudarà a conèixer més enllà de la famosa ceràmica bisbalenca i àmbits de música
més coneguts. Amb geografia podràs demostrar la teva habilitat d'orientació per la
vila amb preguntes d’allò més rebuscades per tal que ús hàgiu de pensar bastant la
resposta correcta. I per últim, esports, un àmbit que gaudireu molt i sobretot
coneixereu coses noves que us impactaran tant com a mi quan ho vaig descobrir.

12 Imatge 12, font d’internet, Plaça Major de la Bisbal un dia de mercat
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MARC PRÀCTIC

4. CREACIÓ DEL JOC

4.1. IDEES INICIALS

Al principi de pensar per un treball de recerca no sabia què volia fer, però tenia molt
clar que volia que estigués basat en la creació d’algun enginy. El Trivial Pursuit
sempre ha estat un dels meus jocs de taula preferits, ja que sempre quan hi he jugat
he après algun coneixement nou que m’ha servit un dia o un altre.

Aquí va començar tot, vaig començar a pensar com podria fer una versió del joc
diferent de l’original per tal de tenir-ne un de propi i se’m va acudir fer-ne una edició
del joc basat en un lloc o temàtica.

Des del primer moment vaig pensar en la Bisbal d’Empordà tot i que jo soc de
Fonteta el poble del costat, vaig creure que seria molt divertit que el primer joc de
taula bisbalenc fos creació d’una persona forana del poble.

Així doncs, vaig començar a pensar com fer el joc per tal de fer-lo diferent del
tradicional i alhora que el disseny fos d’acord amb la Bisbal per tal de donar-li més
originalitat al joc. El primer que vaig fer durant un temps va ser passejar per la vila
per tal de conèixer-la millor i fixar-me en detalls i curiositats que abans potser no
m’hi havia fixat per tal de tenir idees de com organitzar i dissenyar el joc.

Parlant amb gent, observant, analitzant i passejant pel poble vaig adquirir un munt
d’idees de començar a dissenyar-lo. Acabada aquesta feina, vaig fer una pluja
d’idees de com voldria jo que fos el primer joc estil “Trivial” de la Bisbal. Em van
sorgir un munt de pensaments diferents i no tenia molt clar cap on orientar-me de
valent per començar a fabricar el que ha estat un joc que podrà ser important algun
dia per la Bisbal.

Després d’unes quantes setmanes de rumiar com voldria que fos, vaig decidir que el
joc seria fabricat mitjançant fusta i que si necessitava ajuda amb qualsevol àmbit de
fabricació, ho faria amb gent de la vila o de municipis del voltant d’aquesta.

Vaig acabar de donar-li forma a la meva idea i organitzant una mica els pensaments
que tenia per tal que el projecte fos el millor possible i que no estigués fet a
correcuita. Així doncs, vaig fer el primer pas per la fabricació de la peça educativa
que volia dissenyar.

15
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4.2. ESBÓS DEL DISSENY
Un cop vaig tenir clar en què estaria basat el meu treball de recerca em vaig
disposar a dissenyar un esbós de com seria la meva creació del joc basant-se en la
Bisbal.

13

13 Imatge 13, font pròpia, Primer esbós del disseny i funcionament del Càntir
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En aquest esbós es pot observar com he respectat el disseny clàssic de les caselles
de Trivial Pursuit, però, en canvi, la casella del mig del taulell, amb la que pots
guanyar la partida quan hi jugues, l’he volgut fer diferent de la tradicional i donar-li
un toc bisbalenc característic.

En el full, explico com vull que funcioni el joc amb les primeres idees que he tingut a
l'hora de dissenyar-lo, tant funcionament com en disseny de taulell i peces. El cert
és que segons he anat avançant amb la invenció he anat fent diferents canvis i
modificacions per tal que sigui més original i diferent de la resta de jocs de taula de
fusta que podem conèixer.

4.3. PEÇA PER PEÇA

4.3.1. MÉS ENLLÀ DE L’ESBÓS

Per tal de poder elaborar un taulell de fusta he hagut de contactar amb una empresa
del sector que m’ajudés a poder dur a terme el projecte, ja que jo no disposo de
màquines específiques per poder elaborar-lo.

Tocat de Fusta, és una empresa que es dedica a fer peces de fusta molt originals i
no destaca per ser una fusteria tradicional sinó per la seva varietat de productes
elaborats amb fusta que quan entres al seu taller et deixen bocabadat.

Un cop escollida l’empresa, els vaig
presentar el projecte i el van acceptar i
junts hem aconseguit el que en vam
proposar, el primer joc de taula
bisbalenc.14

Tot va començar amb un joc de Trivial Pursuit clàssic, vam obrir el joc i vam analitzar
el taulell. El taulell d’aquest joc és quadrat, de cartó i amb un cercle on hi ha les
caselles. Vam observar els ja clàssics “formatgets” i les fitxes amb les quals jugues.
En fi vam analitzar el joc per tal d’extreure idees per fer-ne un de semblant, però
amb la peculiaritat que és de fusta i basat en un poble concret.
Un cop vist el joc clàssic, vaig poder extreure conclusions i pensar en un model que
fos impactant quan obrissis la caixa on hi ha el joc.

El primer pas que vaig fer, va ser buscar un taulell sense logotips, colors i dibuixos
del Trivial tradicional per tal de poder tenir una plantilla a mode de mostra per poder
començar a treballar. Un cop trobada la plantilla vaig poder començar pensar com
poder organitzar i dissenyar el taulell pels diferents de preguntes.

14 Imatge 4, font d’internet, logotip de l’empresa Tocat de Fusta
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La fusta és un material molt bonic, preuat i no
contaminant. El joc original en ser el taulell de cartó, es
distingeixen les caselles i els àmbits mitjançant colors
que fan fàcil la comprensió del funcionament del joc.
En canvi, el meu joc, al ser tot fabricat mitjançant fusta
no he pogut pintar perquè crec que si no perd
l’essència que té una peça de fusta verge. 15

Observant la plantilla i parlant amb l’empresa que m’ha
ajudat a realitzar el joc, vaig arribar a la conclusió que
el més original era que distingís cada àmbit de
preguntes mitjançant logotips que representessin cada un d’ells.
Un cop decidit que distingiria els àmbits amb logotips gravats amb làser a la fusta,
vaig pensar que, com havia dibuixat prèviament a l’esbós, que la casella del mig
tingués un toc distintiu a la resta de jocs que coneixem estil “Trivial”.
Així doncs, vaig pensar que el que fa distintiu al poble bisbalenc entre altres moltes
coses és la ceràmica i vaig decidir que seria alguna cosa relacionada amb la
ceràmica el que ocuparia la casella del mig del taulell del joc, però això ho explicaré
més endavant.
Un cop decidit el material, la forma del taulell, la distinció dels àmbits mitjançant
logotips i que la peça del mig seria de ceràmica, vaig decidir iniciar la creació del joc
començant pel més important, el nom i eslògan.

4.3.2. EL NOM DEL JOC

El joc és a partir de coneixements de la Bisbal,
per tant, quan vaig començar a pensar un nom
per aquest havia de ser algun mot que fos en
context bisbalenc. 16

Per la tradicional Festa Major del poble, a l’inici
d’aquesta el dia 14 d’agost de cada any, es fa
un acte per simbolitzar l’inici de la disbauxa.
Aquest acte es basa en el trencament d’un
càntir enorme de ceràmica que el fabriquen
empreses bisbalenques del sector de la terrissa. Amb aquest càntir de ceràmica
cuita es fa el trencament davant de tota la gent del poble, després d’una lectura d’un
pregó, i quan el càntir és trencat es considera que la festa ha començat.

Per aquest motiu tan característic de la Bisbal d'Empordà, el joc s’anomena “El
Càntir” i l’eslògan “trenca el Càntir i guanyaràs!”.

16 Imatge 16, font d’internet, càntir trencat de la Festa Major de la Bisbal
15 Imatge 15, font d’internet, plantilla del taulell de Trivial Pursuit

18



EL CÀNTIR TREBALL DE RECERCA

4.3.3. LOGOTIPS

Per tal d’elaborar els logotips de cada àmbit de preguntes del joc (esports, història,
geografia, art, comerç local i entitats) he hagut de pensar amb una imatge
característica de cada àmbit que només mirant el logotip puguis saber de què estem
parlant.
17 18

Les idees inicials, que algunes no són les finals, van ser que
esports el representés una pilota de futbol, història el castell
de la Bisbal, geografia la silueta de les Gavarres, art un
càntir, comerç local una bossa de la compra i entitats la
geganta bisbalenca Rigoberta. A part he hagut de pensar
amb un logotip que pogués representar la casella de “torna
a tirar”, que al Trivial Pursuit es representa amb les
mateixes paraules. Pel Càntir volia algun disseny més
original i vaig pensar en què la imatge que representaria
aquesta casella seria el cartabó. El cartabó és un estil de rajola de ceràmica que es
posa a les escales.

Em vaig posar en contacte per tal de poder realitzar els logotips amb una empresa
bisbalenca del sector per tal que m’ajudés a poder donar vida als logotips que havia
pensat pel joc.
Aquest comerç anomenat Versaleta, em va rebre amb els braços oberts el projecte i
em va acabar de donar idees pels logotips.

Els logotips finals han estat el logotip de les olimpíades en representació de l’esport,
el castell de la Bisbal en representació d’història, una localització en un mapa en
representació de geografia, un càntir bisbalenc en representació de l’art, el logotip
de la Federació de Comerciants de la Bisbal en representació del comerç local i la

geganta bisbalenca Rigoberta per la categoria d’entitats.

Un cop escollits tots els logotips, era hora de donar vida al
logotip del joc, en el que pensaries només pensant en ell.
Haig de dir que ha estat el més senzill de pensar, ja que
només trobar el nom del joc vaig tenir molt clar com
estaria dissenyat el logotip.

Així ha resultat el logotip del joc: la silueta d’un càntir de
ceràmica amb la creu bisbalenca i el nom del joc a dalt
d’aquest símbol bisbalenc.

18 Imatge 18, font pròpia, logotip del joc el Càntir
17 Imatge 17, font d’internet, cartabó de ceràmica
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19

19 Imatge 19, font pròpia, Disseny dels logotips segons cada àmbit de preguntes
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4.3.4. DISSENY DE LA CASELLA CENTRAL

Com ja he comentat he volgut que la casella central del taulell, tingui un distintiu
respecte als jocs que coneixem. Per aquest motiu vaig pensar en què la casella
central l’ocuparia alguna peça de la reconeguda ceràmica bisbalenca.

Quan vaig tenir decidit el nom del joc, el Càntir, vaig voler que la casella central
estigués relacionada amb aquest. Per tal de fer-ho i com vaig dibuixar al primer
esbós que vaig realitzar, vaig anar a parlar amb persones de l’àmbit de la ceràmica
per exposar la idea que tenia per fer.

A la Bisbal hi ha mil i un comerços de ceràmica, però em
vaig decantar pel que sempre he considerat un dels més
originals. Ceràmiques Rulduà és un comerç de ceràmica del
centre de la Bisbal que es distingeix per les seves peces de
terrissa on inclouen el motiu que desitgis que aparegui a la
peça que demanis. 20

Vaig exposar-los el projecte, on els vaig demanar si em
podrien portar a cap un càntir bisbalenc, el mateix que es
trenca per la Festa Major de la Bisbal, així i tot de

dimensions inferiors a l’original. A part volia que hi hagués una peça única al joc, per
tant, vaig demanar una peça hexagonal per ubicar a la casella central on
apareguessin peces de ceràmica simbolitzant el càntir trencat de la festivitat
bisbalenca amb una frase on apareguessin els següents mots: “Felicitats, ets un/a
100% bisbalenc/a”.

El projecte va ser acceptat a l’acte i el resultat va ser just el que havia demanat i
potser millor del que m’esperava.

21

21 Imatge 21, font pròpia, a l’esquerra càntir fet a mida, a la dreta peça personalitzada de ceràmica
20 Imatge 20, font d’internet, peces de ceràmica de Can Rulduà
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4.3.5. DISSENY DEL TAULELL I FITXES

Un cop vaig tenir els logotips de cada àmbit dissenyats i el taulell en blanc del Trivial
Pursuit, conjuntament amb Tocat de Fusta vam començar a dissenyar com seria el
taulell amb el programa d’ordinador Aspire.

La idea inicial era fer el joc d’una sola peça de fusta, però en veure que seria un joc
que hauríem de dissenyar una caixa molt complicada, vam decidir que estaria dividit
en 6 peces que s’ajuntarien quan volguessis jugar-hi.

Amb el taulell en blanc del Trivial com punt de partida vam decidir les mides del meu
joc (60 centímetres de diàmetre i 3 cm d’alçada). Un cop vaig decidir les mides ens
vam disposar a posar els logotips dissenyats seguint el patró del joc original per tal
d’intercalar de manera correcta els àmbits de preguntes i les caselles de “torna a
tirar”. Amb el programa vam poder orientar bé els logotips perquè quedessin ben
dirigits al centre segons la seva posició dintre d’una casella en el taulell.

Per fer aquesta feina vam invertir aproximadament unes 20 hores, ja que ha estat
dissenyar un taulell des de zero i a més hem hagut de corregir tots els vectors
erronis que tenia la plantilla del joc original que, al no haver-los rectificat, a l’hora de
gravar el disseny a la fusta hi haurien hagut línies que no haguessin ajudat al fet que
el joc quedés de manera correcta a les peces de fusta.

22

22 Imatge 22, font pròpia, disseny del taulell del Càntir
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Un cop vam tenir els logotips distribuïts vaig haver de buscar les maneres de què les
peces encabeixin per tal de poder fer la partició del taulell i no tenir el joc d’una sola
peça. Aquesta feina em va portar unes 5 hores poder-la dur a terme, ja que després
de fer diverses proves amb la fusta vaig veure que no funcionava de manera
correcta i després de més proves errònies vaig trobar l’encaix que necessitava en
forma de peça de puzle.

Vaig buscar a Google una peça de fusta per tal de fer els encaixos i un cop escollida
el disseny que em va agradar més vaig inserir-ho al disseny en el programa
d’ordinador, vaig fer la prova en fusta i va encaixar perfectament.
Això em va permetre tenir el taulell llest per tallar amb la fresadora de Tocat de
Fusta, però abans havíem de dissenyar també altres peces per acabar de completar
el joc.

Al Trivial Pursuit, quan hi jugues ho fas amb unes peces rodones on a dins tenen 6
seccions amb forma de taquets de formatge i segons vas aconseguint el “formatget”
que t’acredita que tens un àmbit de pregunta assolit, vas emplenant tota la peça fins
a tenir tots els “formatgets” i poder finalitzar el joc amb una pregunta final.

La primera idea va ser dissenyar el mateix, però amb fusta, no obstant això vam
veure que era d’allò més complicat i per això vaig haver de pensar i dissenyar una
peça alternativa per jugar-hi.
Vaig pensar que per fer-ho una mica diferent del joc tradicional el que faria seria
tenir una peça independent per jugar al taulell i una peça a part per anar posant les
insignies segons les obtinguis d’un dels 6 àmbits de preguntes.
Vaig fer un esbós d’aquesta peça independent per posar-hi les insígnies de forma
hexagonal com la peça del mig del taulell i fitxes rodones amb les quals jugaries i
també aniries posant a la peça independent.23

23 Imatge 23, font pròpia, esbós fitxes per jugar al Càntir
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Com es pot veure a l’esbós vaig decidir anomenar
cada insígnia que aconsegueixes segons respons
preguntes de cada àmbit “titit”, en homenatge a
les Olimpíades de la Terra Oriol Canals que és
una activitat que es fa per Festa Major de la
Bisbal. 24

En aquesta activitat, hi ha diferents equips que
participen en diverses proves per endur-se la
victòria. Proves molt gracioses però alhora
complicades com ara llançament de pela de
síndria per sota les cames, estirar la corda i
moltes més molt divertides. Tanmateix a la prova
que fa homenatge a aquestes peces, és la prova
amb la qual es comença l’activitat.

La prova consisteix a beure cervesa o cervesa
amb llimonada d’un porró i mentre cau el raig de la beguda has d’anar parlant dient
primer de tot el teu nom i tot seguit: un “titit”, dos “titits”, tres “titits”, quatre “titits”, i
així successivament fins que no puguis aguantar més. Aquesta prova és molt
coneguda pels habitants de la Bisbal i per això m’ha semblat que era el nom més
indicat per aquestes peces.

Una vegada vaig tenir dissenyats el taulell i les peces amb les quals es jugaria la
partida, vam procedir amb la fresadora a tallar les peces i provar les mides si eren
les correctes i els talls estaven ben fets.

25

25 Imatge 25, font pròpia, disseny acabat del disseny de la fusta llest per tallar amb la fresadora
24 Imatge 24, font d’internet, noia participant a les Olimpíades de la Terra Oriol Canals, prova del “titit”
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4.3.6. GRAVEM LA FUSTA

Quan vam tenir la fusta tallada per la fresadora i vam observar que encaixaven totes
les peces a la perfecció, vam procedir a gravar les caselles i logotips a la fusta. 26

27

27 Imatge 27, font pròpia, fitxes de fusta per jugar al Càntir, i taulell del Càntir gravat amb el disseny
26 Imatge 26, font pròpia,  taulell del Càntir abans de gravar, i en procés de gravació del disseny
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4.3.7. DISSENY DE LA PEÇA DE FUSTA DE LA CASELLA CENTRAL

Per tal de poder acoblar la peça personalitzada de ceràmica a l’espai central buit,
necessitava una peça de fusta a mida amb la qual quedés encaixada i a més una
tapa de fusta per tal d’ocultar aquesta peça i a sobre posar-hi el càntir fixat.

Vam agafar les mides de l’hexàgon central i fa 8 centímetres per costat, per tant,
vam agafar aquestes mesures i amb el mateix programa Aspire vam dissenyar les
dues peces que faltaven per completar el taulell. Un cop dissenyades, la fresadora
va fer la seva feina i vam obtenir les peces esperades.

28 29

30

30 Imatge 30, font pròpia, taulell amb la peça central acabada
29 Imatge 29, font pròpia, peça de fusta per acoblar la peça de ceràmica personalitzada
28 Imatge 28, font pròpia, peça de ceràmica personalitzada al taulell
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4.3.8. ÚLTIMS DETALLS

Per tal que la fusta quedés en perfecte estat per la presentació vaig envernissar i
polir totes i cada una de les peces del joc. 31

4.3.9. TARGETER I CAIXA DEL JOC

Per últim, vaig fer les úniques peces de fusta que em faltava per realitzar per donar
el joc per acabat, el targeter i la caixa del joc. El targeter dividit en seccions per cada
piló de targetes dels 6 àmbits diferents i una caixa de fusta per guardar el joc i les
peces per jugar-hi. 32

32 Imatge 32, font pròpia, a l’esquerra targeter del Càntir i a la dreta caixa del Càntir
31 Imatge 31, font pròpia, fusta polida i peces vernissades
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5. PREGUNTES I DISSENY DE LES TARGETES

Mentre he fabricat el joc, he anat buscant informació per les preguntes i pensant el
disseny per les targetes. En els següents apartats explicaré com ho he realitzat per
cada categoria de preguntes i més detalls, a més de mostrar el disseny de les
targetes.

5.1. CATEGORIA D’HISTÒRIA

La categoria d’història del Càntir és una de les més importants perquè resumeix molt
bé els fets i peculiaritats que he considerat més importants per conèixer la Bisbal a
grans trets.

5.1.1. LES PREGUNTES

Per obtenir informació de l’àmbit d’història, m’he hagut de posar en contacte amb
persones veïnes del poble que em poguessin explicar curiositats per poder portar a
cap preguntes entretingudes. En canvi, per informació més àmplia com dates i fets,
he llegit llibres radicats en la Bisbal i visualitzat documentals i vídeos que també
m’han aportat informació molt valuosa. No vull narrar molt en detall sobre les
preguntes de la categoria, ja que si no perd la gràcia jugar al Càntir. Però
comentaré a la bibliografia quins llibres, documents i vídeos he analitzat.

Quan he tingut fetes les preguntes més específiques, em faltaven les més curioses i
amagades que només es poden conèixer si parles amb la gent de la vila. Jordi
Viñet, net del Senyor Viñet, persona que va inaugurar la barberia Viñet de la Bisbal
cap als anys trenta, ha estat la persona més a destacar que m’hagi donat un cop de
mà amb les preguntes. Ell, coneixedor i enamorat de la Bisbal, m’ha detallat un feix
de curiositats que no coneixia i això ha fet que les preguntes que descobrireu siguin
més originals.

5.1.2. DISSENY DE LA TARGETA

33

33 Imatge 33, font pròpia, targeta de la categoria de preguntes d’història del Càntir
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5.2. CATEGORIA DE COMERÇ LOCAL

La categoria de preguntes de comerç local del Càntir, la considero una de les
categories que se’n pot tenir més coneixement perquè només passejant per la
Bisbal en pots saber el mínim per respondre bé les preguntes i a més ampliar els
teus coneixements del tema.

5.2.1. LES PREGUNTES

Aquesta categoria ha estat de les més boniques de buscar informació perquè
l’aconsegueixes parlant amb la gent i comerciants del poble. Quan comentes a les
persones perquè vols la informació ajuden amb més esma i considero que les
preguntes estan molt encertades.

Dintre del comerç de la vila, hi trobem establiments centenaris i que són “de tota la
vida”, en trobem de nova incorporació al poble, alguns que són efímers, però que
també mereixen el seu lloc al Càntir i d’altres molt emblemàtics, però que
lamentablement ja no els podem trobar. Només passejant pels carrers de la Bisbal
hauria estat suficient per fer preguntes de qualitat, així i tot he volgut anar més enllà
i gràcies a la gent del poble i documents de llibres he pogut fer esment a aquells
comerços que considero més importants, amb més coneixement del que tenia
abans de fer el joc. No obstant això, també he afegit preguntes d’actualitat i que tot
bon bisbalenc o bisbalenca n’hauria de tenir coneixement.

La Drogueria Farreny, Pastisseria Roura, Can Font, l’Escut, el Capri, Perruqueria
Janoher i molts més comerços bisbalencs han ocupat aquesta categoria que ben
segur et faran aprendre conceptes nous. Haig de dir que en aquest àmbit vaig rebre
ajuda de nou de Jordi Viñet, la persona que he comentat anteriorment. A més, Mon
Viader, integrant de la Federació de Comerciants de la Bisbal m’ha aportat molt amb
les preguntes d’actualitat que jo no coneixia per ser curiositats.

5.2.2. DISSENY DE LA TARGETA

34

34 Imatge 34, font pròpia, targeta de la categoria de preguntes de comerç local del Càntir
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5.3. CATEGORIA DE GEOGRAFIA

La categoria de preguntes de geografia, ha estat una de les més diferents a fer
perquè jo no n’era molt coneixedor dels noms dels carrers menys importants per la
seva localització a la Bisbal, i això ha fet que la recerca d’informació sigui més
activa.

5.3.1. LES PREGUNTES

Geografia, ha estat una de les categories més fàcils i més difícils alhora per fer. Per
una banda, al principi de pensar les preguntes m’era molt difícil avançar amb la
creació perquè no tenia coneixements específics dels noms i localitzacions dels
carrers que tenen menys importància, però que tenen la seva història i el seu què.

Passejant pels carrers de la vila amb una llibreta vaig anar apuntant els noms dels
carrers que no coneixia i alguna curiositat que hi veia a simple vista, tanmateix en
veure que em faltaven preguntes interessants, vaig haver de parlar amb gent que
coneixia més que jo i també mirar i analitzar llibres, fotografies i vídeos.

En les preguntes d’aquest àmbit podràs aprendre amb preguntes senzilles com
saber el nom del carrer a partir de la seva localització, a partir d’algun detall curiós
que hi puguis veure o fins i tot saber la història del nom del carrer. Em va
sorprendre molt quan vaig anar descobrint curiositats de carrers que no en tenia
consciència com per exemple el carrer del Carme, el carrer 6 d’octubre de 1869 o el
carrer del Foc de la Bisbal que com podreu descobrir a les preguntes tenen una
intrahistòria que us fascinarà.

El que he vist quan vaig acabar les preguntes, és que, ara, quan passejo pels
carrers de la Bisbal, sé orientar-me millor i quan em diuen un carrer no he de mirar
on és a través d’internet i tanmateix aprens coses noves que són interessants.

5.3.2. DISSENY DE LA TARGETA

35

35 Imatge 25, font pròpia, targeta de la categoria de preguntes de geografia del Càntir
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5.4. CATEGORIA D’ENTITATS

Les entitats d’una vila són importants, però a la Bisbal són més que això, són un
pilar fonamental. Per aquest motiu ha estat la categoria que he gaudit més buscant
informació i a més, el fet que jo formo part d’una entitat Bisbalenca, els Geganters,
l’ha fet més especial.

5.4.1. LES PREGUNTES

Quan vaig començar a cercar informació sobre entitats de la Bisbal vaig poder
observar el pes i el reconeixement que tenen a la vila. Jo, com a geganter de la
Bisbal, sempre he valorat molt la feina que fem dintre les entitats, però fent les
preguntes he trobat moltes curiositats que no en tenia consciència i que fan que les
preguntes d’aquesta categoria, per mi, siguin les més divertides de respondre.

Primer em vaig posar en contacte amb les entitats com Voltors, Geganters, Dracs,
Cop de Gas per si em podien explicar curiositats de la colla per poder formular
preguntes més curioses. Per part dels Voltors em va assessorar Xevi Ferrer, cap de
colla que em va explicar algunes anècdotes que conjuntament amb informació
extreta de la seva pàgina web em va ajudar a realitzar les preguntes. Geganters va
estar l’entitat més fàcil per fer les preguntes perquè com he dit, jo en formo part de
la colla, no obstant això Salvador Vila integrant de la colla Geganters i Dracs, em va
ajudar a completar les preguntes d’aquestes entitats amb moltes experiències que
va viure en cada any que porta sent-ho. Cop de Gas em va ser una de les més
senzilles, ja que a la seva pàgina web hi ha tota la informació que necessitava.

Tanmateix, la recerca que he fet, m’ha ajudat a conèixer entitats que no coneixia i
que es mereixen el seu lloc en el Càntir. Això ha fet que les preguntes facin esment
no només a les entitats més conegudes de la Bisbal sinó que també he pogut
incloure les menys conegudes per la vila.

5.4.2. DISSENY DE LA TARGETA

36

36 Imatge 36, font pròpia, targeta de la categoria de preguntes d’entitats del Càntir
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5.5. CATEGORIA D’ART

L’art a la Bisbal d’Empordà sempre ha estat ben reconegut, ja sigui en l’àmbit de la
ceràmica o de la música, passant per la pintura i escriptura, dintre d’altres moltes
modalitats d’art. Per això també m’ha agradat molt buscar informació perquè el
poble s’estima molt l’art local.

5.5.1. LES PREGUNTES

Quan vaig començar a pensar les preguntes de la categoria d’art, em vaig basar
bàsicament a llegir informació del sector de la ceràmica. A la Bisbal la ceràmica
sempre ha estat un dels pilars del poble i el que sempre ha atret als turistes i
visitants de la vila. Parlant amb gent del sector i llegint llibres de la ceràmica
bisbalenca he pogut trobar moltíssima informació que m’ha ajudat a poder completar
les preguntes d’aquest tema.
Un cop vaig tenir enllestit l’apartat de la terrissa, vaig començar a buscar informació
del passat i vaig descobrir documents de pintors i terrissaires a la Bisbal que també
amb les seves virtuts tocaven l’àmbit de la ceràmica.

A més, la Bisbal és distingit com un dels pobles amb artistes de la música
reconeguts, com és Miquel Abras, La Principal de la Bisbal, Último Veneno i molts
més. D’aquest àmbit he trobat molta informació també i a part he descobert coses
que no sabia i que m’han sorprès molt. Per posar un exemple, vull nomenar a la
Tabacalera, un local que va existir a la Bisbal que era pel poble i del poble que amb
una colla de la Bisbal que la dirigien van poder fer del local un dels de referència de
la zona.
També he considerat informació de molts actes que es van dur a terme per part
l’Escola de Belles Arts del poble per motius varis que segur us sorprendran i us
faran veure la importància que té l’art per la Bisbal

5.5.2. DISSENY DE LA TARGETA

37

37 Imatge 37, font pròpia, targeta de la categoria de preguntes d’art del Càntir

32



EL CÀNTIR TREBALL DE RECERCA

5.6. CATEGORIA D’ESPORT

L’esport és vida, i a la Bisbal això ho tenen molt clar. Des de sempre a la Bisbal hi ha
hagut moltes activitats esportives diferents a practicar, però no esperava que quan
comences a fer les preguntes en descobriria de noves. Per aquest motiu ha estat
una de les categories més sorprenents a realitzar.

5.6.1. LES PREGUNTES

A la Bisbal, un dels esports més coneguts és el bàsquet que des dels seus inicis
s’ha tingut en molta estima dins la vila. Gràcies a gent del sector del bàsquet
bisbalenc he pogut obtenir informació per fer les preguntes i a part gràcies a vídeos i
documentals he ampliat les preguntes d’aquest tema.

Un altre esport molt estimat pels bisbalencs és el futbol. En aquest punt només
parlant amb la gent he pogut aconseguir informació molt valuosa que ha fet que les
preguntes siguin molt interessants.
A part d’aquests dos esports, he buscat en la història i he trobat molta informació
d’antics noms de clubs, esports que ja no es practiquen a la Bisbal i d’establiments
esportius que han canviat de localització.

Tanmateix, he considerat informació de clubs que quan podeu descobrir les
preguntes potser no coneixíeu que existien al poble per la seva recent instauració o
perquè no se’n parla molt.
Per aquests motius ha estat molt gratificant fer aquesta categoria de preguntes
perquè a part d’ampliar els meus coneixements en alguns àmbits que ja en sabia, he
pogut descobrir coses noves que ha fet que les preguntes siguin molt àmplies de
contingut.

5.6.2. DISSENY DE LA TARGETA

38

38 Imatge 38, font pròpia, targeta de la categoria de preguntes d’esport del Càntir
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6. DISSENY DE LES TARGETES D’INICIACIÓ I FINALITZACIÓ

Per tal de fer el joc una mica més diferent de la resta, vaig decidir que quan hagués
de posar en pràctica el joc passaria als concursants una targeta a l’inici i una al final
on haurien de posar la nota sobre 10 de cada categoria de preguntes.

39

40

40 Imatge 40, font pròpia, targeta de finalització del Càntir
39 Imatge 39, font pròpia, targeta d’iniciació del Càntir
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7. TARGETA D’INSTRUCCIONS

Per poder jugar a qualsevol joc, hem de conèixer els passos a seguir i les normes
estipulades per tal que la partida es realitzi correctament. Per aquest motiu he
dissenyat i redactat la targeta d’instruccions del Càntir seguint les normes i el model
de la targeta del joc “Trivial Pursuit”.

41

41 Imatge 41, font pròpia, targeta d’instruccions del Càntir
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42

Aquesta targeta d’instruccions la podràs trobar dins de la caixa del Càntir i a més de
les instruccions, apunta el contingut que inclou la caixa del joc, les categories de
preguntes que trobaràs, el logotip de cada categoria, una fotografia del joc i unes
poques notes per començar a jugar.

42 Imatge 42, font pròpia, targeta d’instruccions del Càntir
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8. RESULTATS

Per provar el joc, vaig reunir a 12 persones de la Bisbal o rodalia per jugar-hi.
Aquestes 12 persones tenen coneixements de la Bisbal i no van ser escollides a
l’atzar.

8.1. RESULTATS DE LA TARGETA D’INICIACIÓ

Abans de començar el joc vaig entregar als participants la targeta d’iniciació on van
haver d’escriure la nota sobre 10 que creien que tenien abans de jugar al Càntir de
les 6 categories de preguntes.

43

43 Imatge 43, font pròpia, targeta d’iniciació amb els resultats i el nom dels participants
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44

44 Imatge 44, font pròpia, targeta d’iniciació amb els resultats i el nom del participant
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45

45 Imatge 45, font pròpia, targeta d’iniciació amb els resultats i el nom dels participants
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8.2. RESULTATS DE LA PARTIDA

46

47

47 Imatge 47, font pròpia, gràfic de resultats de la partida de la categoria de preguntes de comerç local
46 Imatge 46, font pròpia, gràfic de resultats de la partida de la categoria de preguntes d’història
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48

49

49 Imatge 49, font pròpia, gràfic de resultats de la partida de la categoria de preguntes d’entitats
48 Imatge 48, font pròpia, gràfic de resultats de la partida de la categoria de preguntes de geografia
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50

51

51 Imatge 51, font pròpia, gràfic de resultats de la partida de la categoria de preguntes d’esport
50 Imatge 50, font pròpia, gràfic de resultats de la partida de la categoria de preguntes d’art
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8.3. RESULTATS DE LA TARGETA DE FINALITZACIÓ

Un cop acabada la partida, vaig entregar als participants la targeta de finalització on
van haver d'escriure la nota sobre 10 que creien que tenien després d’haver jugat al
Càntir amb la informació nova que havien après.
52

52 Imatge 52, font pròpia, targeta de finalització amb els resultats i el nom dels participants
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53

53 Imatge 52, font pròpia, targeta de finalització amb els resultats i el nom dels participants
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54

54 Imatge 54, font pròpia, targeta de finalització dels resultats i el nom dels participants
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9. CONCLUSIONS

Haig de dir que al principi de cercar un tema per fer el treball de recerca em va
resultar molt difícil trobar un concepte per desenvolupar. Després de voler fer el
mètode Montessori i l’educació en èpoques de franquisme a la Bisbal, i que els dos
temes no els vaig poder portar a cap, vaig decidir que seguint la línia de fer algun
treball basat en l’educació, faria un joc interactiu.

Després d’haver pogut provar el funcionament del joc a la partida que vaig
organitzar amb gent de la vila o rodalia, he pogut comprovar que l’objectiu inicial que
tenia de crear el primer joc de taula bisbalenc ha estat possible i que ha resultat ser
millor de l’esperat.

Segons he anat avançant amb la creació han sorgit dubtes i canvis, molts canvis
que sobre la marxa els hem anat aplicant per tal que el joc quedés el millor possible
Quan vaig tenir acabat el joc amb les preguntes i el taulell vaig comprovar que
malgrat els canvis que he anat fent, l’esbós inicial no està molt lluny del resultat final
i això certifica que el projecte ha estat un concepte clar des del principi.

Pel que fa als resultats, haig de dir que han estat satisfactoris perquè he pogut
comprovar que la hipòtesi que vaig plantejar al principi del projecte del fet de que els
participants a partir d’un joc de taula en equip interactiu podrien augmentar el seu
nivell de coneixement respecte al d’abans de jugar-hi, ha estat com esperava i
potser millor del que pensava.
Observant les targetes d’iniciació i finalització pots comprovar que tots els
participants més qui menys, han pogut augmentar el seu coneixement de cada
categoria de preguntes, però també els resultats han estat influïts segons la
categoria de preguntes que t’ha tocat més respondre.

A més quan la partida es va dur a terme, podies veure com la gent s’ho passava bé i
alhora estava aprenent, i això com a creador del joc és molt gratificant veure-ho i
observar que el projecte que m’havia plantejat feia mesos havia sortit bé.

Un cop analitzats els resultats de la partida, i que han estat bons, he decidit
conjuntament amb els meus col.laboradors del Càntir, que duran l’any 2022,
realitzarem un model més senzill de taulell i més preguntes de les sis categories i el
posarem a la venda a la Bisbal. El projecte, és presentar el joc a la Diputació de
Girona i que reconeguin el Càntir com a joc bisbalenc oficial. A més presentarem el
projecte a l’ajuntament local per si els agradaria tenir una model del joc original.
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EL CÀNTIR TREBALL DE RECERCA

ANNEXOS

PREGUNTES DEL CÀNTIR

HISTÒRIA

1.Com es deia l’antic tren que circulava per la Bisbal?
Tren petit

Tren bisbalenc

Tren de les voltes

2. Quin any van ser construïdes les Voltes?
1900

1850

1870

3. Què hi havia antigament al mig del pont vell?
Un arc

Una font

Una escultura

4. Com es coneixia antigament el Carrer dels Cavallers?

Carrer del Bisbe

Carrer dels Xais

Carrer de l’Home

5. Quin any van començar les tasques d’instal·lació del clavegueram i
pavimentació dels carrers?
1973

1930

1956
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6. Quin any es va fundar Can Farreny?
1878

1890

1875

7. En els primers documents que es parla de la Bisbal com a nucli urbà per allà
el segle X, com s’anomena a la Bisbal?
La Bisbal d’Empordanès

Santa Maria de Episcopalis

La Bisbalanca

8. Quina fàbrica va aportar material a la construcció Sortidor de la Bisbal?

Fàbrica Coromina

Fàbrica Bosch

Fàbrica Avellí

9.  Quina agrupació de territoris era antigament la Bisbal d’Empordà?

La Bisbal, Cassà de Pelràs, Fonteta, Corçà i Sant Climent de Peralta

La Bisbal, Fonteta, Corçà i Sant Climent de Peralta

La Bisbal, Fonteta, Cassà de Pelràs, Peratallada i Casavells

10. A quin comerciant de mercat fa referència el jeroglífic situat al carrer Santa Maria
del Puig on s’hi veu reflectida la imatge d’un gos, una canya i una bola?

Comerciant Puig

Comerciant Canyà

Comerciant Bartomeu

11. A les Voltes hi trobem un petit buit de construcció si aixequem el cap just davant
del carrer Ample. A causa de què hi és aquest buit?

A causa d’una bomba de la Guerra Civil

A causa d’una ampliació de les Voltes

A causa d’una reforma que es va veure interrompuda durant la Guerra Civil
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12. Quants habitants tenia la Bisbal l’any 1900?

4544 habitants

7312 habitants

4598 habitants

13. Quina sorprenent troballa es va fer en la construcció de les oficines del Banco
Hispanoamericano que antigament havia estat una botiga de roba a les Voltes d’en
Galí?

Una olla plena de monedes d’or que va servir per pagar les obres

Un arsenal d’armes de foc antigues

Un cadàver d’un tinent de cavalleria de l’exèrcit francès

14. Quants morts hi va haver a la Bisbal durant la Guerra Civil?

Entre 26 i 27 morts

Entre 30 i 35 morts

Entre 14 i 17 morts

15. Al 1962 hi va haver una gran nevada a la Bisbal, quants centímetres de neu es
van acumular?

67 centímetres

71 centímetres

62 centímetres

16. Després de la Guerra Civil, on va ser situat el primera oficina de la Guàrdia Civil
després d’aquest esdeveniment?

A l’actual Hotel Mar de Tasmània

A l’actual Can Batlle

A l’actual Can Rodà
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17. Quin any es va inaugurar l’escola Joan de Margarit?

1964

1962

1967

18. Quants bombardejos va haver-hi en total a la Bisbal durant la Guerra Civil?

2

0

3

19. Després de la Guerra Civil, quin càrrec va ocupar el propietari de la pastisseria
Can Roura?

Va ser president d’Esquerra Republicana de la Bisbal

Va exercir d’alcalde bisbalenc

Va ocupar el càrrec de capellà de l'església de Santa Maria

20. El 4 de febrer del 1939, l’estació de tren de la Bisbal es va destruir. Quina va ser
la causa de la destrucció?

Un bombardeig

La construcció d’un nou edifici

La construcció del Pont Nou

21. Com es deia antigament el Pont Vell abans de la construcció del Pont Nou?

Pont Nou

Pont de Francisco Franco

Pont Bisbalenc

22. Quin any va fer l’últim servei el tren que passava per la Bisbal?

1956

1954

1962
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23. Quin any es va dur a terme la restauració del campanar?

1998

1982

1985

24. Quina funció va tenir el castell de la Bisbal durant la Guerra Civil?

Era el lloc on es reunien els nacionals

Es va fer servir com a presó

Era el lloc on es reunien els republicans

25. Quin any es va començar a construir el convent de Sant Sebastià?

1580

1578

1623

26. Quin rei va concedir el títol de ciutat a la Bisbal d’Empordà l’any 1906?

Alfons XIII

Alfons XII

Joan Carles I

27. L’any 1931 una personalitat important de l’època, visita la Bisbal només 2 mesos
després que s’hagués proclamat la II República. Qui va ser aquesta personalitat?

Juan Negrín

Francisco Largo Caballero

Francesc Macià

28. Com és que a les Escoles Velles fundades l’any 1909, hi ha dos edificis?

Un es feia servir com a sala del professorat i l’altre per impartir les classes

Un edifici era per nens i l’altre per nenes

Un edifici era per anar a resar i l’altre per donar les classes
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29. Qui va ser Adela Traité?

Una professora de les Escoles Velles que feia servir el Mètode Montessori

La primera alcaldessa bisbalenca

La dona que va revolucionar el paper de la dona a la societat bisbalenca

30. El curs escolar 1988-1989, es va inaugurar una escola. Quina?

Mas Clara

L’Empordanet

Cor de Maria

31. Quin any es va inaugurar la llar d’infants del Tren Petit?

1995

2001

1991

32. L’any 1985 es va produir un canvi molt important en l’àmbit educatiu a la Bisbal.
Quin va ser?

L’obertura del nou institut

Ampliació de l’escola Joan de Margarit

La formació de l’escola Empordanet

33. Quin any va ser inaugurat l’edifici més nou de l’Institut de la Bisbal?

2009

2005

2006

34. Per la Festa Major de l’any 1968 es fa la inauguració de…?

La piscina municipal

El pavelló firal

La Ganga
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35. Quan va ser inaugurat el pavelló firal?

1998

2000

2004

36. Amb quina localitat està agermanada la Bisbal d’Empordà?

Cuevas Bajas

Vigo

Barcelona

37. Com s’anomenava el primer cinema que va haver-hi a la Bisbal que consistia en
una barraca de fusta situada a la plaça del castell?

Cinema Bisbalenc

Cinematògraf Model

Cinema de Vista

38. Quan va ser la inauguració del teatre Mundial?

1919

1914

1912

39. Quin any va atribuir el rei Jaume II el privilegi que la vila tindria mercat i que
seria el divendres?

1428

1322

1689

40. Què hi havia a la biblioteca municipal fa uns anys?

Un camp de futbol

Un escorxador

Un camp d'oliveres
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41. Què hi havia abans de la construcció del Pont de l’Embut per travessar el riu
Daró?

No es podia travessar

Unes peces de fusta

Una barqueta que travessava el riu

42. Quina peculiaritat va tenir la construcció de Torre Bisbal?

Va ser el primer edifici de la vila amb ascensor

Va ser l’edifici amb rampes per pujar als pisos

Va ser el primer en construir-se a mig la vila

43. L’alcalde Ernest Bou va inaugurar un nou barri de la Bisbal l’any 1969. Quin?

El barri del Remei

El barri de Sant Francesc

El barri de la Guardiola

44. Què s’hi celebrava a la Font de l’Arbre?

La Festa dels barris

La Festa de l’Arbre

La Festa de la vila

45. Quina desfilada va rebre la Bisbal l’any 1955 per la diada de Sant Antoni?

La desfilada dels Tres Tombs

La desfilada del Rei

La desfilada de la Bisbalenca

46. Què era l’Escut Emporità creat l’any 1899?

Associació de caràcter nacionalista

Associació de caràcter catalanista

Entitat que es dedicava a fer pregons a la Plaça Major
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47. Què era tradició posar als carrers el Dia de Corpus quan passava la processó?

Estatuetes de la creu de Jesús

Tot el terra ple de flors

Un pessebre de la vida de Jesús

48. La Casa Miquel de la Plaça Major fou residència de…?

Els Barons de Girona

Els Barons de la Pera

Els Barons de Púbol

49. On s’anava a beneir la palma el dia del Ram a la Bisbal?

Església de la Pietat

Església de la Mare de Déu del Remei

Església de Santa Maria

50. Què hi havia antigament al mig de la Plaça del Castell?

Un plataner gegant

Un fanal amb quatre llums

Un bust de l’alcalde en aquells temps

ESPORTS

1. Quin és el color de pantalons que vestia l’Atlètic Bisbalenc abans del vermell
actual?
Blaus

Blancs

Sempre han vestit de color vermell
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2. Quin color tenen les cadires de la grada del camp del Bisbalenc?
Totes vermelles

Blanques i vermelles

Totes blanques

3. El veí bisbalenc Narcís de Carreres, va ocupar un càrrec molt important. Quin va
ser?

President de la Federació Espanyola de Futbol

President del Barça

Regidor d’esports a Barcelona

4. Com es va anomenar el primer equip de futbol que va sorgir a la Bisbal el 1922?

Unió Esportiva Bisbalenca

Fundació de Futbol Bisbalenc

Club Esportiu Bisbalenc

5. Els jugadors de futbol de la bisbal Josep Barceló i Carles Albertí van arribar a
jugar a quin equip?

Barcelona

Girona

Espanyol

6. Quin any s’inaugura el camp de futbol vell?

1930

1922

1924

7. Quina temporada l’Atlètic Bisbalenc assoleix l’ascens a Regional Preferent?

Temporada 2000-2001

Temporada 1992-1993

Temporada 1994-1995
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8. Com es diu el primer club de bàsquet bisbalenc creat el 1965?

Unión Deportiva la Bisbal

Bàsquet Club Bisbalenc

Club Deportivo de Bàsquet la Bisbal

9. Dos anys més tard de la creació del primer equip de bàsquet de la Bisbal,
s’aconsegueix un fet molt rellevant. Quin?

La construcció de la primera pista de bàsquet oficial al costat del camp de
futbol vell

L’aparició del bàsquet femení

L’ascens a una lliga superior a la que jugaven

10. El 1994 es crea el Bàsquet Club la Bisbal, què passa aquest mateix any?

Inauguració del Pavelló Firal

Inauguració Pavelló Poliesportiu

Creació del carnet de soci del club

11. Quin any neix l’actual Club Esportiu Bisbal Bàsquet?

1996

1993

1994

12. L’any 1976 es crea un club esportiu a la Bisbal. Quin?

Club de Tennis la Bisbal

Club Ciclista de la Bisbal

Club d’Handbol la Bisbal

13. Quin any es va organitzar la primera cursa Trial de Cop de Gas?

2003

1979

1993
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14. Com es diu el club de patinatge de la Bisbal?

Club Patí la Bisbal

Club Esportiu de Patinatge la Bisbal

Club la Bisbal Patins

15. Als anys trenta es va fundar un club ciclista a la Bisbal, quin era el seu nom?

Pedal Club Bisbalenc

Cadena Bisbalenca Club

Club Bisbalenc Bici

16. Quan va ser la primera Marxa de l’Arboç i quina durada tenia?

1979, 28 km

1987, 14 km

1984, 22 km.

17. Quina divisió juga el 2021 el primer equip masculí del Bisbal Bàsquet?

LEB or

LEB plata

Lliga EBA

18. Quines modalitats es practiquen al gimnàs el Griu?

Artística, rítmica, hip-hop i contemporània

Artística, contemporània i break dance

Rítmica, artística, contemporània i break dance

19. D’on prové el nom del gimnàs Griu?

De què en aquell local antigament era un local on es parlava de mitologia

Es va trobar la silueta d’un griu a la paret quan van començar a construir el
gimnàs

És el cognom de la fundadora del gimnàs
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20. Com es diu la penya que fa honor al Barça de la Bisbal?

Penya blaugrana la Bisbal d’Empordà

Penya Barcelonista La Bisbal d’Empordà

Penya 1899 La Bisbal d’Empordà

21. L'exjugador de l’Atlètic Bisbalenc Ricard Artero va debutar a segona divisió
espanyola el 4 de novembre del 2021. Amb quin equip va debutar?

Espanyol B

Osca

Girona

22. On està ubicat el rocòdrom que fan servir, entre altres persones, el Club
d’Escalada La Bisbal?

Pavelló poliesportiu

Pavelló Firal

Institut

23. Quin equip va fixar l’exjugador del Bisbalenc Joan Jordan després la seva
estada al club?

Barcelona

Girona

Espanyol

24. Què és característic de la samarreta del Bisbal Bàsquet?

Una senyera

La creu de la Bisbal

Una estelada
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25. Quina divisió està actualment, 2021, l’Atlètic Bisbalenc?

Quarta Catalana

Tercera Catalana

Segona Catalana

26. Amb quin equip del Baix Empordà, es considera que l’Atlètic Bisbalenc juga un
derbi?

Pals

Palafrugell

Torroella

27. Quantes pistes de pàdel trobem amb Club Esportiu Tennis la Bisbal?

6 pistes

5 pistes

4 pistes

28. A part del Club de Tennis la Bisbal, quin altre club d’esport de raqueta hi ha a la
Bisbal?

Club de Bàdminton

Club de Tennis Taula

Club de Pàdel

29. Què organitza l’entitat E.S.P.O.C?

La marxa nocturna

El PIN de Nadal

Cursa Sant Silvestre

30. Quina cursa s’organitza a final d’any?

Cursa de Sant Celoni

Cursa de Sant Silvestre

Cursa de Nadal
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31. Qui organitzava la mítica Pujada cronometrada Els Metges?

E.S.P.O.C

Escuderia Cop de Gas

Voltors

32. El 1988, Escuderia Cop de Gas va ser escollida per organitzar aquell mateix
any…?

El Campionat de Catalunya de Trial

El Campionat del Baix Empordà de Trial

El Campionat d’Espanya de Trial

33. Quin any es va fundar l’Atlètic Bisbalenc Femení?

2018

2017

2019

34. Quin any es va canviar la gespa del camp municipal de futbol?

2016

2018

2017

35. Quin és el derbi que gaudeix tant el Bisbal Bàsquet femení com masculí?

Bisbal Bàsquet vs Palafrugell

Bisbal Bàsquet vs Begur

Bisbal Bàsquet vs Palamós

36. Quants anys va fer el 2021 el casal Bisbal Bàsquet?

25 anys

30 anys

20 anys
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37. El 1998, Escuderia Cop de Gas va participar a…?

...les 24 hores de Montmeló al Circuit de Catalunya

...campionat Europeu de Trial

...la cursa de dirt track del Palau Sant Jordi

38. El dia 30 de setembre de l’any 2018, l’Himne de l’Atlètic Bisbalenc cantat per
Miquel Abras va ser escollit al programa de ràdio tot gira com…?

...El segon millor de Catalunya

...El tercer millor de Catalunya

...El millor de Catalunya

39. L’escut del Bisbal Bàsquet, hi apareix una pilota amb un símbol. Quin és aquest
símbol?

La patrona de la Bisbal

La creu de la Bisbal

El càntir de la Bisbal

40. Jordi Frigola, exjugador i entrenador de l’Atlètic Bisbalenc, va jugar amb el
Castelló la categoria més alta que ha jugat mai. Quina divisió va ser?

Tercera Divisió Espanyola

Segona Divisió A Espanyola

Primera Divisió Espanyola

41. L’antic escut de L’Atlètic Bisbalenc, quin personatge surt?

Dues àguiles

Dos dracs

Dos coloms
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42. Quina temporada el juvenil de l’Atlètic Bisbalenc va assolir la divisió preferent?

2014/2015

2012/2013

2009/2010

43. La temporada 2009/2010, el cadet de l’Atlètic Bisbalenc va disputar el torneig
MIC. Quina selecció va aconseguir vèncer?

Argentina

Mèxic

Colòmbia

44. Quants equips de futbol són en total la temporada 2021/2022 l’Atlètic Bisbalenc?

16 equips

18 equips

20 equips

45. L’any 1934, la Volta Ciclista de Catalunya va passar per la Bisbal. L’etapa era la
número 6 i feia un total de 249 km de recorregut. A quin territori es va iniciar aquesta
etapa i que va finalitzar a la nostra vila?

Andorra

Sud de França

Lleida

46. On estan situades les pistes de petanca de la Bisbal?

Al Remei

Al camp de futbol vell

A l’Aigüeta
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47. Quines són les dimensions del camp de futbol de l’Atlètic Bisbalenc?

100 x 70 metres

105 x 55 metres

100 x 60 metres

48. A quin carrer està situat el camp de futbol de l’Atlètic Bisbalenc?

Agustí Font

Emili Cases

Avinguda Josep Irla

49. Si el camp de futbol de l’Atlètic Bisbalenc es conservessin tots els seients de les
grades inicials, quin seria el seu aforament?

200 persones

300 persones

320 persones

50. Quin és l’habitual punt de partida de la Marxa Nocturna?

El Pavelló Firal

La Piscina Municipal

El Camp de Futbol Vell

GEOGRAFIA

1. On es va trobar recentment l’antiga muralla de la Bisbal en mig d’unes obres?
Carrer Nou

Carrer Ample

Carrer dels cavallers
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2. On està situat el Portal de la Riera?
Carrer dels Cavallers

Les Voltes

Carrer Ample

3. Quin carrer té forma de quatre i que antigament els jueus exercien de
prestadors?
Carrer Cavallers

Carrer de Santa Maria

Carrer del Call

4. A quin carrer està situat l’institut?
Eusebi Díaz Costa

Ramon Muntaner

Carrer u d’octubre

5.  Quants arcs hi ha a les Voltes de la Bisbal?

60

45

57

6.  Al carrer del Foc de la Bisbal, hi podem veure un petit detall de ceràmica d’un
ofici. A quin ofici fa referència aquest cartell que hi posa “Can Sais, 1934”?

Un cadirer

Un ceramista

Un carnisser

7. Què hi podem trobar al carrer de Santa Maria del Puig?

Un bust

Una font

Un arc de forja
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8. Sabies que les Voltes de la Bisbal?

...són les més llargues de Catalunya

...són les més antigues de Catalunya

...són les més altes de Catalunya

9. A quin carrer hi havia un pont llevadís a la Bisbal?

Carrer de Santa Maria del Puig

Carrer dels Cavallers

Carrer del Morró

10. On estava situat antigament Can Font?

Al Carrer Ample

A les Voltes

A la Plaça Major

11. On estava situat antigament Can Sans?

A l’actual Carnisseria Jordi

A l’actual Can Llinàs

A l’actual bar el Drac

12. Acaba la frase: Antigament, la Plaça Major?

...era més gran que l’actual

...tenia només 5 negocis oberts

...estava parcialment coberta

13.  Què hi havia a Torre Bisbal abans de la seva construcció?

Uns jardins molt frondosos

Una casa pairal i jardins

Un convent amb jardins al voltant
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14. Què destaca de la Casa Fina?

Una magnòlia

El seu impactant estil gòtic

La seva petita entrada

15. Els pilars dels arcs del centre de les Voltes són?

...més petits que la resta

...el doble de gruixuts que els demés

...més alts que els demés

16. On estava situat antigament el comerç Graupera?

Al Carrer del Call

Al Carrer Ample

A la Plaça Major

17. Què hi podem trobar al cim del castell de la Bisbal?

Una creu de 5 metres d’alçada

Una capella

Una representació en forma de moral de la vida de Jesús

18. Quants ponts trobem a la Bisbal que travessen el Riu Daró?

5

4

6

19. Quin nom tenia abans la Plaça Major?

Plaza del Generalísimo

Plaza de España

Plaza de la Constitución
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20. Les cases d’indians a la Bisbal es troben al carrer l’Aigüeta. Quantes cases
d’indians hi ha a la Bisbal?

2, Torre Maria i Can Boy

1, Torre Maria

3, Can Boy, Torre Maria i Cals Americanos

21. Com s’anomena el pont que hi ha al final del Passeig de Marimon Asprer?

Pont de Marimon Asprer

Pont de l’Embut

Pont de Girona

22. Quina peculiaritat hi ha al Carrer del Racó?

Un rellotge

Un rellotge de sol

Una verge de Montserrat

23. El carrer 6 d’octubre del 1869, què commemora?

El Foc de la Bisbal

La Festa Major

L’arribada del primer gegant a la Bisbal

24. On està situada l’Autoescola Daró?

Carrer Nou

Avinguda Josep Irla

Carrer 1 d’Octubre

25. Quina barberia trobem si passem pel carrer de l’Alta Riera?

Estil Xevi

Can Janoher

Perruqueria Roig
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26. On era abans situada la botiga La Maduixa?

Carrer Canonja

Carrer del Racó

Carrer Nou

27. On era situat el primer escorxador de la vila?

Carrer dels Cavallers

Carrer Nou

Carrer de les Voltes

28. Com era conegut el carrer de l'Aigüeta?

Barri de la Vilamunt

Barri de la Viladevall

Barri dels Presoners

29. On estava situat el Molí d’en Canyà?

Al carrer Puig d’en Vidal

Al carrer Nou

Al carrer Ample

30. Com s’anomena el puig on està situat el convent?

Puig de Palau

Puig Bisbalenc

Puig de la Verge Maria

31. L’alcalde Ernest Bou va inaugurar un nou barri de la Bisbal l’any 1969. Quin?

El barri del Remei

El barri de Sant Francesc

El barri de la Guardiola
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32. On està situat la sitja de la Bisbal més conegut com el “Silo”?

Avinguda President Companys

Carrer de l’Aigüeta

Carrer de Martí Barrera

33. Com es diu la capella del Castell d’Empordà?

Mare de Déu de Montserrat

Mare de Déu del Remei

Mare de Déu de Fàtima

34. Com és que el carrer de les Mesures rep aquest nom?

Perquè antigament era més estret i costava de passar

Allà era on hi havia la majoria dels comerços de tèxtil

En aquest carrer hi havien les mesures que servien  de guia per a les vendes
de cereals a l’edat mitjana

35. Com s’anomena la plaça on trobem una font amb dos lleons?

Plaça Menor

Plaça dels Germans Sitjar

Plaça dels Germans Manel

36. A quin edifici bisbalenc hi ha els departaments d’Igualtat i Joventut i
Ensenyament?

Escoles Velles

Ajuntament vell

Institut vell

37. A quin carrer estava situat l’antic ajuntament de la Bisbal?

Carrer Nou

Carrer Ample

Carrer de les Mesures
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38. Quin barri acull el carrer Ramon Muntaner?

La Guardiola

El Remei

L’Aigüeta

39. Quins dos carrers connecten directament amb la Volta de la Mel?

Carrer de les Mesures i Carrer de les Donzelles

Carrer de les Mesures i Carrer dels Marquesos

Carrer de les Donzelles i Carrer de la Mel

40. Per quin nom popular es coneix el carrer Jaume II?

Geminis

El Paral·lel

Les Voltes

41. Com s’anomena la plaça on hi ha l’establiment de Can Font entre d’altres?

Plaça del Rei

Plaça de la Llibertat

Plaça de l’1 d’octubre

42. Quin nom té actualment l’antic carrer Coll i Vehí?

Carrer Nou

Carrer 1 d’octubre

Carrer del Carme

43. Com es diu la plaça on podem aparcar a prop del consell comarcal i que està a
prop de la Plaça Benet Mercader?

Plaça de Catalunya

Plaça Joan Carreras Dagas

Plaça del Castell
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44. Quin carrer et porta al Bonpreu?

Carrer Marquès de Cruïlles

Carrer de Terradelles

Carrer del Baró de Púbol

45. A quin carrer pots trobar més botigues de ceràmica?

L’Aigüeta

El Paral·lel

6 d'octubre

46. Què trobem al carrer Mare de Déu de Montserrat?

La figura de la Moreneta

Una figura de Jesús a la creu

L’escut del Barça

47. A quin carrer està la font del Pont Vell?

Passatge Daró

Carrer del Pont

Carrer de l’Amor Filial

48. A quin carrer es trobava la botiga de llaminadures popularment coneguda com la
“La Finestreta”?

Carrer del Morró

Carrer del Carme

Carrer dels Tarongers

49. A prop de quina escola es troba l’Arxiu Comarcal?

Mas Clarà

L’Empordanet

Joan de Margarit
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50. Quin riu travessen els ponts de la Bisbal?

El Ter

El Daró

L'Unyà

COMERÇ LOCAL

1. Com s’anomenava antigament la drogueria Farreny on hi feien pastissos?
La Fidelidad

La Colonial

La Bisbalenca

2. Quin tipus de local era l’anomenat Cal Podrit?
Un restaurant

Una drogueria

Una botiga d’adob

3. Quina és la botiga de ceràmica que quan entres veus tot de peces amb diferents
noms?
Botiga Avellí

Can Rulduà

Filigranes

4. Quin restaurant de la Bisbal ha participat al programa “Joc de Cartes”?
Divinum

Escalipatxo

Bar Tasmania

5. Quin és el bar de la Bisbal on les cadires i taules de la terrassa són totes de
diferents colors?
Ca la Pilar Dumingu

El Passeig

Divinum
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6. Quants cinemes hi havia antigament a la Bisbal?
1

3

2

7. Quina és l’última discoteca que hi ha hagut a la Bisbal situada a l’actual
bar/restaurant l’Escut?
Caroll’s

Long John

Kamel

8. Quina joieria trobaries si entressis pel Portal de la Riera?
Joieria Ordiales

Can Pardo

Can Calvo

9. Quina pastisseria va inventar el pastís rus?
Can Sans

Can Massot

Can Font

10. Quina pastisseria va inventar el bisbalenc?
Can Sans

Can Massot

Can Font

11. Quina pastisseria va inventar el pastís el càntir?
Can Sans

Can Font

Can Massot
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12. Què podem comprar a la botiga Can Graupera?
Sabates

Productes dietètics

Galetes

13. Quin és el bar era abans una pastisseria?
Ca la Pilar Dumingu

Cal Gavarrer

Flanagans

14. Quin és el petit comerç que té uns vitralls característics a la façana?
Ca la Rosalia

El Dau

Can Llinàs

15. A quina botiga podem trobar una figura de Jesús a la paret?
Can Llinàs

Can Farreny

Joieria Pardo

16. A quin establiment va entrar el senyor Pascual Maragall refugiant-se de la gent
del carrer que l’incordiava amb preguntes sobre Barcelona?
Barberia Viñet

Can Font

Can Darnius

17. Quina és la fleca de la Bisbal amb més d’un local?
Can Torrent

Forn Marull

Can Rodà

18. Quina és la botiga que té una anglesina al seu interior i surt pel sostre?
Can Bosch

Can Batlle

El Raig
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19. A l’emblemàtica bota Chiruca de Can Llinàs, li van fer un homenatge el 2017 per
la seva llarga estada a l’aparador de la botiga. L’homenatge que va incloure-hi una
processó en nom de la vella bota va ser portat a càrrec pel col.lectiu bisbalenc “La
Moguda”. Quants anys es celebraven des de l’arribada del calçat a la botiga?
20 anys

18 anys

23 anys

20. Quin bar hi ha actualment on es situava el cinema Olympia?

Divinum

L’Escut

El Drac

21. A l’hostal Adarnius situat a les voltes què hi podem veure just a dalt de la porta
d’entrada darrera un vidre?

Una bota de vi

Una rèplica d’una copa de Champions

L’escut del Bisbalenc

22. Quin any es va fundar la botiga Can Regàs?

1935

1932

1934

23. Si tens un cavall i necessites una sella de muntar a quina botiga has d’anar?

Bruc i Molsa

BisbalVet

Can Sayols
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24. Quin era el nom d’una de les antigues discoteques que hi havia a la Bisbal
situada davant de les Voltes?

Can Met

Long John

Silver

25. Quin nom tenia antigament el bar l’Alternativa?

El Món

Tràmit

La Cova

26. Quan es va instaurar el bar Capri a la Bisbal?

Abans de la Guerra

Després de la Guerra

Durant la Guerra

27. Què era el comerç Can Roura situat a la Plaça Major?

Una botiga de roba

Una pastisseria

Una barberia

28. Quin tipus comerç hi havia al Carrer Agustí Font on el propietari era Lluís
Barceló?

Un dispensador de carburant

Una xurreria

Un taller de reparació de bicis

29. Com va desaparèixer el quiosc situat antigament al principi del Passeig?

Per una llei que no podia haver-hi comerços al passeig

Per una bomba de la Guerra Civil

Perquè es va enderrocar en una revolta contra els nacionals
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30. Què era el comerç Bahí situat a les voltes al costat de l’Hostal Adarnius?

Una llibreria

Un ferrer

Una merceria

31. Si vull demanar una “popeye”, a quin local he d’anar?

Escalipatxo

El passeig

Can Willy

32. D’on ve el nom “Willy” del local Can Willy?

Del personatge de la sèrie de dibuixos animats l’Abella Maia

Del cognom del propietari del local, en Jordi

Perquè es diu que antigament on hi ha ara el bar, era un lloc on hi havia ruscs
d’abelles

33. Quina botiga bisbalenca va ajudar a la producció del joc de taula el Càntir?

Bisbalcopy

La Versaleta

Can Bagué

34. Si vull demanar una “parròquia”, a quin comerç he d’anar?

Can Torrent

Can Llinàs

Can Rodà

35. Quin tipus de comerç hi havia fa bastants anys al local actual 17100?

Una botiga de mobles anomenada “Mobles Palet”

Una merceria anomenada “Cosim”

Una botiga de joguines anomenada “Juguetes para todos”
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36. A quin local actual trobaríem la botiga de roba La Novedad situada a un comerç
actual de la Plaça Major?

Fruiteria Ca la Cèlia

L’Escalipatxo

Can Massot

37. A quina empresa de la Bisbal fabriquen les gasosa?

Can Morera

Can Negre

La Bodega l’Empordà

38. Als inicis de la botiga de joguines Can Bagué, al 1935, va començar essent un
altre tipus de comerç. Quin tipus de comerç era?

Una fleca

Un concessionari de cotxes

Un local de fabricació de bicicletes i motos

39. La fàbrica Robert Mercader situada antigament al passeig de Marimon Asprer, a
què es dedicava?

Al suro

A la ceràmica

Als materials tèxtils

40. A què es dedicava la fàbrica Confeccions Albert tancada l’any 2001?

A la roba

A la ramaderia

A la ceràmica
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41. Quin bar de la Bisbal té una torre de ceràmica a darrere el local?

El Rec

Can Willy

Bar Jordi

42. Quin és l'eslògan del Monjoc?

Joguines per tots

Joguines amb valors

Tota joguina és divertida

43. Com porten a Can Torrent el pa del forn a la fleca?

Amb un montacàrregues darrere del taulell

Amb un ascensor darrere del taulell

Amb una cistella darrere del taulell

44. De quina bodega va ser precedida per la Bodega l’Empordà?

Can Duxans

Can Tuxans

Can Irla

45. Què trobem de peculiar a la ferreteria Gispert?

El sostre

El taulell

El terra

46.Quin tipus de comerç és el que està simbolitzat amb un Trèvol que va obrir en els
temps de la Guerra Civil?

Una fleca

Una merceria

Una sastreria
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47. A quin bar podem conèixer el conegut Monarca?

L’Escut

El Drac

El Capri

48. Quina és la botiga que és veïna de la plaça Benet Mercader?

Can Coll-Bonet

Can Gispert

Bar Muntanya

49. Quina és la botiga d’electrodomèstics davant de Can Font?

Figueres

Coll-Bonet

Mercader

50. Si volem un despertador, i estem a la Plaça Major on puc anar a comprar-lo?

Can Coll

Can Cortadelles

Can Figueres

ENTITATS

1. Quin és el nom real de la geganta popularment coneguda com a Rigoberta?

Rigoberta Festa Major

Rigoberta La Senyora Bisbalenca

Rigoberta l’alcaldessa
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2. Seguiu la cançó (Ep! Però canteu de veritat!): Mireu com balla la Rigoberta...

...Al mig de la plaça està contenta

...Al mig de la plaça és Festa Major

...Al mig de la plaça ens ruixa a tots

3. Quants gegants hi ha a la Bisbal?

4 gegants

6 gegants

5 gegants

4. Quin és l’objecte imprescindible per portar un gegant?

Una faixa

Uns pantalons llargs

Un casc que et protegeixi el cap

5. Quin any es van fundar els Voltors?

1995

1996

1998

6. Quin any va néixer l'Associació de Dones de la Bisbal?

2000

1990

1993

7. Quants anys han fet els Geganters l’any 2021?

30 anys

34 anys

25 anys
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8. Què era Paufila Associació?

Una de les primeres associacions de la Bisbal que organitzava els Reis i Festa
Major

Una associació que lluitava per l’íntegrament de la dona a l’àmbit polític

Una associació de comerciants bisbalencs

9. Quin any es crea l’escuderia Cop de Gas?

1980

1979

1984

10. Els escoltes van ser fundats l’any 1959 i estaven dividits per dos grups, un de
nois i un per noies. Com es deien aquests dos grups?

Sant Martí i Santa Maria

Sant Jesús i Santa Concepció

Sant Josep i Santa Eulalia

11. Quin gegant de la Bisbal va ser un capgròs en els seus inicis?

Rufina

Rigoberta

Fesolera

12. Quant mesura la Rigoberta?

3 metres

3,20 metres

3,24 metres

13. Què era la Festa dels Jordis?

Una festa privada que organitzaven 4 Jordis de la Bisbal

Una festa pública que organitzaven 4 Jordis de la Bisbal

Un acte on es mencionaven tots els Jordis de la Bisbal
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14. A quins països més llunyans han anat els Geganters de la Bisbal?

Mèxic i Noruega

Nicaragua i Costa Rica

Argentina i Anglaterra

15. Quins gegants van anar a l’aventura dels Geganters a Sud Amèrica?

Fesolers

Fesolers i Rigoberta

Rufina i Rigoberta

16.  Quants Punts de Foc té el Drac de Dracs de la Bisbal?

9

7

10

17.  D’on són originaris els gegants Fesolers?

Corçà

Fonteta

Vulpellac

18. Com diu la llegenda, els gegants Fesolers es van aconseguir a canvi de…?

...un sac de patates

...un sac de fesols

...un sac de llenya

19. Quin color vesteixen els portadors dels dracs de la Bisbal?

Verd

Vermell

Negre
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20. Quin color vesteixen els músics dels Dracs de la Bisbal?

Verd

Negre

Vermells

21. A quin ofici fa referència la geganta Rufina?

Ceràmica

Suro

Cervesers

22. Per quin pit ruixa aigua la Rigoberta?

Pel pit dret

Pel pit esquerre

Pels dos i es va canviant perquè no es faci malbé

23. Quina paraula sempre és present a la samarreta dels Geganters?

Anys

Ruixa

Rigoberta

24. Quins colors són els que componen el tratge oficial de portador de gegants?

Pantalons verds i samarreta vermella

Pantalons grocs i samarreta verda

Pantalons vermells i samarreta blava

25. De quina marca és la furgoneta dels Geganters?

Volvo

Ford

Volkswagen
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26. De quin color és actualment la barraca gegantera?

Vermella

Groga

Blava

27.  On és el Drac original que se’n té coneixement des de mitjans del segle XVII?

Al Mundial

A l’església

A un museu de Barcelona

28. Quin dia es realitza la Tronada?

16 d’agost

17 d’agost

15 d’agost

29. El mocador dels Dracs, és un dels símbols de la Festa Major de la Bisbal.
Aquest mocador comporta un “ritual”, quin és?

No te’l pots posar al coll fins que no es trenca el càntir

Te l’has de posar al coll abans que es trenqui el càntir

Has d’agafar-lo i tocar tots els gegants amb ell abans del trencament del càntir

30. Quin detall porta la Rigoberta quan surt pel Correfoc?

Porta els dos pits tapats

No dur barret

Porta un mocador dels Dracs
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31. Com va néixer el Dragolí dels Dracs, bèstia més jove de l’entitat, l’any 2009?

En una celebració de l’entitat en la qual el Drac de Dracs i el Drac Rèplica
després d’una nit màgica de foc, van decidir pondre un ou d’on va sorgir el
Dragolí

En una celebració de l’entitat on el Drac de Dracs, va pondre un ou del qual va
sorgir la bèstia

En una celebració de l’entitat on el Drac Rèplica duia un paquet lligat a la cua i dins
d’aquella caixa de fusta va sortir el Dragolí

32. Quin gegant de la Bisbal es va fer perquè les dones en poguessin ser
portadores?

La Rigoberta

La Fesolera

La Rufina

33. On va ser el primer local dels Geganters?

Al mateix recinte on actualment hi ha la biblioteca municipal

On hi ha actualment el camp de futbol

On hi ha ara actualment el Tennis Club la Bisbal

34. On està situat el “túnel de la mort”’?

Carrer Canonja

Carrer del Racó

Carrer del Carme

35.  El Drac original està considerat el…?

...més antic de Catalunya

...segon més antic de Catalunya

...tercer més antic de Catalunya
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36.  Quants anys va fer l'Àguila de la Bisbal, la més vella de Catalunya, l’any 2019?

300 anys

350 anys

400 anys

37. L’any 1953, els alumnes de l’Escola de Belles Arts de la Bisbal van crear…?

...dos nous gegants Perses

...dos nous gegants Fesolers

...un nou drac

38. Com s’anomenava la colla la qual va ser fundada l’any 1983 que va organitzar
un Correfoc d’una manera més professional que els anteriors els quals se’n té
coneixement des de l’any 1980 i que conjuntament amb altres colles de la Bisbal
quan va desaparèixer aquesta l’any 1985, van voler fer-ne una de més estable com
és els Dracs de la Bisbal i seguir amb el Correfoc?

Diables Bisbalencs

Mitja Nota

Tralla Bisbalenca

39. Quins gegants surten al logotip dels Geganters?

Els Fesolers

La Rigoberta i la Rufina

Els Perses

40.  De quin color és la barraca dels Voltors?

Blava

Granat

Negra

90



EL CÀNTIR TREBALL DE RECERCA

41. Quina amplada tenen el Voltor i Voltora dels Voltors?

489 cm i 256 cm

478 cm i 298 cm

493 cm i 245 cm

42. Quant pesen els “Voltorets” dels Voltors?

10 kg

8 kg

5 kg

43. Com anomenen el local dels Voltors?

La Cova Voltora

La Fàbrica

El Niu Voltor

44. L’associació el Trampolí neix l’any 2000 de la necessitat que observen germans i
amics de persones amb…?

...discapacitat psíquica

...invalidesa

...trastorns mentals

45. Quin és un dels lemes propis del Casal Estel Roig?

Junts per la independència

Junts pel poble bisbalenc

Lluitar, crear, poder popular

46. Quina és l’organització que organitza la Festa Exòtica i la Festa Eròtica?

Dracs

Voltors

Geganters
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47. De quin material estava feta la primera Rigoberta?

Cartó pedra

Fibra de vidre

Fusta

48. On es va portar a terme l’estrena dels Voltors com a entitat l’any 1998 que va ser
anomenat “el Gran Guateque”?

Pub el Teatret

El Drac

El Mundial

49. Com s’anomenaven abans els Voltors?

The Voltors

Els Voltorons

El Vol Bisbalenc

50. Quina forma té el logotip dels Voltors?

Hexagonal

Pentagonal

Heptagonal

ART

1.  El grup vocal Yes The Music!, l’any 2013 va cantar en directe pel programa d’una
emissora de ràdio catalana. Quina?

RAC 105

RAC 1

Flaixbac
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2. De quin estil era l’antiga església de Santa Maria enderrocada l’any 1701?

Romànic

Gòtic

Modernista

3. Quina pregunta va fer humorista Pepe Rubianes al públic de la plaça major de la
Bisbal enmig d’una actuació?

“¿Para cuándo la nueva jodida carretera que no me impida llegar tarde a la Bisbal?

“¿De quién coño fue la idea de hacer una casa delante de la iglesia?

“¿Es posible aparcar en este pueblo sin tener que andar 1 kilómetro para llegar a
este escenario?”

4. El monument a la sardana situat al passeig de la Bisbal és obra de?

Marcel Martí Badenes

Josep Coll Freixes

Josep Puig Fàbregas

5. Sabies que el mestre compositor Conrad Saló i Ramell,  director de la Cobla
Principal de la Bisbal, va néixer el 1906 a...

...Granollers

...la Bisbal D’Empordà

...Palau Sator

6. Conrad Saló i Ramell, mestre compositor i director de la Principal de la Bisbal, va
compondre moltes sardanes. Quantes?

43

81

73
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7. Quants teatres hi havia antigament a la Bisbal?

4

2

3

8. L’any 1950, la Bisbal va acollir la processó de la Verge de Fàtima. Què van
dissenyar i construir els alumnes de l’Escola de Belles Arts de la Bisbal per situar
just a l’inici del carrer Ample?

Un arc de cartó pedra decorat amb figures i escrits religiosos que ocupava
tota l’amplada de l’entrada al carrer ample

Un parell de figures de 2 metres d’alçada de Jesús a la creu que es van posar cada
una als extrems del carrer Ample assenyalant així l’inici d’on començava la processó
i el final d’aquesta.

Un pessebre de figures de fusta rememorant la vida de Jesús on hi va participar
més del 50% de la població en decorar el mateix carrer i participar-hi voluntàriament
al pessebre fent de personatges de la Bíblia

9. Qui va succeir el mestre Conrad Saló Ramell com a director de la Principal de la
Bisbal?

Josep Cassú i Serra

Francesc Cassú i Jordi

Josep Gispert i Vila

10. Quina festa de barri va portar a la Principal de la Bisbal com a grup musical?

La festa del barri de l’Aigüeta

La festa del barri del Remei

La festa del barri de la Guardiola

11. Quin any es va fundar la Cobla Bisbal Jove?

1989

1990

1992
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12. Quin nom rep el grup de música rap més conegut de la Bisbal?

Los Hijos de la Noche

Los Hijos de la Luna

La Bisbal Fam

13. Com s’anomenava el teatre situat a l’actual Gimnàs el Griu?

Teatre Bisbalenc

Teatre Rialles

Teatre Vell

14. L’any 2005, a l'església de Santa Maria, s’hi va posar una figura a la fornícula de
la façana. De qui es tractava?

Una figura de l'Assumpció

Una figura de la Puríssima

Una figura de Jesús

15. L’any 1925 el rei que va concedir a la Bisbal el títol de ciutat, va passar pel Pont
Nou direcció Palafrugell. Què van dissenyar i construir els alumnes de l’Escola de
Belles Arts de la Bisbal dirigida per Francesc Sala per commemorar aquest fet?

Un bust del rei

Un arc de triomf

Una passarel.la de flors a cada cantó del pont

16. Quants dies durava el Carnestoltes abans de la Guerra Civil a la Bisbal?

3 dies

4 dies

5 dies
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17.  Quantes xemeneies de ceràmica hi ha actualment a la Bisbal?

20

23

18

18. Quin any va ser creada la Principal de la Bisbal?

1890

1888

1894

19. Qui va atorgar el títol de Cobla Oficial de la Generalitat de Catalunya a la
Principal de la Bisbal?

Artur Mas

Francesc Macià

Valentí Almirall

20. Perquè va destacar el ceramista, pintor, Eusebi Díaz Costa?

Pels seus temes marins als plats de ceràmica

Per l’aplicació d’un material diferent de la ceràmica que la feia més lluent

Per l'obertura de la primera fàbrica de ceràmica de la Bisbal

21. El ceramista Josep Pla Capell va destacar per…?

Escultures de terrissa

Plats amb temes marins

La varietat de productes fets a ceràmica que oferia

22. Quin any es va inaugurar el Terracotta Museu?

2001

1998

2003
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23. Quina és la peculiaritat del grup de música bisbalenc el Hada Verde, que
començaren a tocar al bar Absenta, d’aquí el seu nom, l’any 2006?

Fan concerts sense instruments, només amb la veu en tenen prou

Només fan concerts el dia de Nadal

Cada any canvien tots els components del grup

24. Quin any es va fundar el grup de música Komando Moriles?

1987

1989

1985

25. Quants discs va publicar Komando Moriles?

6

8

4

26. L’any 1998 Komando Moriles va fer la gira Pelotoss del Infierrno Tour per…?

França, Bèlgica, Luxemburg i Alemanya

Espanya, França, Holanda i Alemanya

Itàlia, França, Espanya i Luxemburg

27. Komando Moriles va ser un grup de música…?

...jazz

...ska

...pop
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28. A la Bisbal va assistir la creadora de la cançó infantil “veo veo” en un dels
seus actes infantils pels bisbalencs més menuts, com es diu aquesta dona?

Teresa Campos

Teresa Rabal

Teresa Gómez

29. Segueix la cançó de Miquel Abras: L’últim adéu és per tu….?

...el meu amor és per tu

...els meus petons són per tu

...els meus sabors són per tu

30. On està situada l’Alternativa?

A les Voltes

Al passeig

Al carrer Ample

31.  L’any 2004, Miquel Abras guanya el Premi Internacional de la cançó
catalana Carles Sabater, sisena edició d’aquest prestigiós premi. Amb quina
cançó aconsegueix aquest guardó?

Fent Camí

Contra tu mateix

Entre mil vidres trencats

32. El 29 de març del 2012, Miquel Abras, publica una cançó a les xarxes on hi
és present la famosa frase: de vida només n’hi ha una”. Com es diu aquesta
cançó del cantant bisbalenc?

Em mires et miro i rius

Amb tu sóc jo

Gira-sols mirant la lluna
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33. Segueix (cantant!) aquesta cançó de l’artista Miquel Abras: serem fills del
mar…?

...serem fills del sol

...serem fills del vent

...serem fills dels avis que no hi són

34.  On estan situades la majoria de comerços de ceràmica bisbalenca?

A les Voltes

Al carrer Ample

A l’Aigüeta

35. On estava situat el local la Tabacalera?

Al carrer del Pont

Al carrer Nou

Al carrer Ample

36. Quin va ser el grup de música que va actuar a Corçà l’any 1988 pel qual es
va donar a conèixer l'existència de la promotora d’activitats juvenils la Lluna
Negra?

La Polla Records

Duble Buble

La Gossa Sorda

37. La Lluna Negra, de quin local se’n va fer càrrec?

Long John

Olympia

Tabacalera
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38. Per què el local la Tabacalera, se l’anomenava així?

Perquè en aquest local antigament hi havia hagut un bar que era conegut per l’alt
nombre de fumadors

Per l’antiga ubicació de l’empresa Tabacalera S.A.

Va ser un nom inventat pel jovent de la Bisbal en una nit de gresca que no té cap
sentit

39. La barra que hi havia a la Tabacalera que estava guardada al Mundial, de
quin local bisbalenc provenia?

Can Met

Long John

Foment

40. Quan la Tabacalera va estar més arreglada se’n van proveir de futbolí,
cartes, dòmino, però sobretot no podia faltar un joc en el qual hi havia vertaders
experts en aquell local. Quin joc era?

El billar

El Trivial

La botifarra

41. Quins eren els dos estils musicals que predominaven a la Tabacalera?

Jazz i Rock

Rock i Clàssica

Jazz i Country

42. Quin és el nom de l’associació musical bisbalenca que fa referència a un
personatge gironí que s’establi l’any 1880 a la Bisbal i va fomentar el
desenvolupament musical i cultural i que n’és director Albert Morcillo?

La Principal de la Bisbal

Cor de Carreras Dagas

Cor de Conrad Saló
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43. Quina organització durant els anys 80 va organitzar les primeres edicions de
la Fira del Circ al Carrer?

Paufila

La Lluna Negra

La Penya Bisbalenca

44. Quina entitat va reprendre l'any 1996 la Fira del Circ al Carrer?

Voltors

Juvenil Nuik’s

La Lluna Negra

45. Quin mes es dur a terme la Fira del Circ al Carrer?

Juny

Juliol

Agost

46.  Quants anys va fer la Puça l’any 2020?

15 anys

18 anys

10 anys

47. De quin grup clàssic de música bisbalenc és cantant Salva Ramírez?

La Puça

Último Veneno

Indivendres Band
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48. Quin dels següents grups musicals va actuar al festival Internacional del
Terracotta Museu l’any 2021?

La Puça

Germà Negre

Indivendres Band

49. Quina associació musical bisbalenca ha col·laborat amb Germà Negre en el
seu disc: Picants, obscenes, amor i penes?

La Puça

La cobla Bisbal Jove

Indivendres Band

50. Quina peça de ceràmica es trenca per iniciar la Festa Major de la Bisbal?

Un càntir

Un plat

Una gerra
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