CONCURS VIATJA!
Sosteniblement...

Divendres 1 de desembre (10-11-12)

ENIGMA 10 (nivell 1r i 2n d’ESO)
Cal contestar tots els apartats de l’enigma en un mateix correu. Gràcies.

10-A Amfiteatre romà situat a la ciutat italiana on Romeu va declarar el seu amor a
Julieta.
10-B El seu pont romànic travessant el riu Fluvià ja és motiu suficient per visitar-la.

10-C Aparell enregistrador d’imatges que habitualment penja del coll de la majoria de
turistes.
10-D Nom científic de l’insecte que més turistes atrau a Sant Sadurní d’Anoia.

10-E El turista que corre els “encierros” de “San Fermín” segur que sap el nom del
carrer que comença després de la famosa corba on cauen la majoria de braus.
10-F Nom de l’edifici on està situada l’Oficina de Turisme de la Capital del Cava.

10-G Si Barcelona és una ciutat molt visitada pels turistes es deu en gran part al geni
d’aquest arquitecte català tan “modern”.
10-H Un dels minerals que formen la famosa muntanya de sal d’un municipi del Bages.

10-I Nom de l’arquitecte i enginyer que va dissenyar el pont més famós d’una ciutat
californiana coneguda pels seus tramvies i carrers costeruts.
10-J Autora del llibre que relata la història d’una petita nena suïssa que va ser obligada a
viatjar a una ciutat alemanya amb nom de salsitxa (no pas a fer turisme).
10-K País que cal visitar si hom vol fer una visita a la reserva natural de Masai Mara.

10-L Nom científic del mamífer proboscidi més gran del món, un habitual dels safaris
fotogràfics.
10-M Pels “frikis” de “Star Wars IV”, la visita turística a les cases troglodites d’aquesta
ciutat tunisiana hauria de ser obligatòria.
10-N Aquell que va alliberar el poble jueu de l’opressió a què es veia sotmès per Egipte,
va ser trobat quan era un bebè navegant dins d’una cistella per aquest famós riu.
10-O El “ressort” de vacances més gran i més visitat del món fou inaugurat l’1 d’octubre
de 1971 en aquesta ciutat de Florida.
10-P Poliedre que dona nom a l’única de les set meravelles del Món Antic que encara
perdura.
10-Q Capital que té pràcticament la meitat del món per sobre seu i l’altre meitat per sota.
Està situada als vessants del volcà Pichincha.
10-R L’obra més famosa de Paul Landowski és un símbol per al cristianisme, però alhora
ha esdevingut també una icona inconfusible per a aquesta ciutat americana de parla
portuguesa.

10-S Municipi turístic càntabre on la majoria dels actuals alumnes de Batxillerat dels
Col·legi Sant Josep han pernoctat alguna vegada.
10-T Poble català molt famós pel pantocràtor i el campanar d’una de les seves esglésies.

10-U El palau d’hivern de Bogd Khan, el Mausoleu de Sühbaatar i el Monestir de
Gandantegchinlen Khiid es troben en aquesta capital asiàtica.
10-V Ciutat-estat europea a la qual molta gent viatja per rebre la benedicció “Urbi et
Orbe” el Diumenge de Pasqua.
10-W Ciutat situada a la riba del riu Potomac, famosa per tenir una casa de color blanc.

10-X País que té la muralla més llarga i famosa del món.
10-Y Vella ciutat anglesa que ha donat nom a una famosa “nova” ciutat americana.
10-Z Mamífer quadrúpede de la família dels èquids, famós pel seu “vestit a ratlles”, i que
també és un habitual dels safaris fotogràfics.

ENIGMA 11 (nivell 3r i 4t d’ESO)
Cal contestar tots els apartats de l’enigma en un mateix correu. Gràcies.

11-A Nau amb la qual els tres “turistes espacials” Neil, Buzz i Michael van fer el seu
famós viatge.
11-B Municipi de la comarca valenciana de la Marina Baixa, famós per les seves platges,
els seus gratacels i els seus milers de turistes anuals.
11-C Una de les atraccions turístiques més importants de la capital de la regió italiana del
Laci. Aquí era habitual escoltar la famosa frase llatina “Ave, Caesar, morituri te salutant”.
11-D Nom amb què es coneix habitualment la catedral de la ciutat on va néixer el pintor
Caravaggio.
11-E Enginyer que va construir la torre més visitada de la ciutat més visitada del
país mes visitat del món pels turistes.
11-F Medi de transport sobre raïls que ha esdevingut turístic en sí mateix. Els gelidencs
ho endevinaran de seguida.
11-G El creuer “Pacific Princess” (possiblement el vaixell més famós de la televisió dels
anys 80) estava capitanejat per aquest actor nord-americà.
11-H Edifici planificat i condicionat per allotjar les persones temporalment, que permet als
viatgers allotjar-se durant els seus desplaçaments.
11-I Nom de la península irlandesa a la qual pertany una illa amb molts esglaons que
hauria de ser visita obligatòria pels turistes fans de les pel·lícules “Star Wars VII” i “Star
Wars VIII”.
11-J Coll de muntanya francès de 1691 m. d’alçada, que els cicloturistes acostumen a
pujar en bicicleta per intentar rememorar una típica etapa del Tour de France que
normalment acaba a la localitat de Morzine.
11-K Ciutat més septentrional de Suècia en la qual el turista podrà veure amb facilitat
aurores boreals.
11-L Primera “turista quadrúpeda” en orbitar al voltant del nostre planeta.

11-M Una de les més famoses residencies de descans de Pachacútec, novè emperador
del Tahuantinsuyo entre 1438 i 1470.
11-N Part “nova” on es troben els edificis més representatius d’aquesta antiga colònia
grega fundada pels foceus a l’extrem sud del golf de Roses.
11-O Província canadenca per la qual transcorre bona part del riu que té les cascades
més famoses del món.
11-P Nom del palau on està situada la font més famosa de Roma, on els turistes llencen
monedes a l’aigua per així assegurar-se que tornaran a Roma un altra vegada.
11-Q Dinastia xinesa impulsora del llarguíssim monument que, segons una falsa llegenda
urbana, és l’únic de la Terra que es pot veure des de l’espai.
11-R Holmes, Moriarty i unes cascades. No cal dir res més. El turista hi pot arribar amb
un bonic funicular.
11-S Nom de la gorja estreta per on el viatger acostuma a arribar a la ciutat que fou
capital dels nabateus.
11-T Gran mausoleu indi que acull les despulles mortals d’Arjumand Banu Begum.

11-U Arquitecte danès, famós per haver dissenyat el Palau de l'Òpera de la ciutat
australiana on Marlin (el peix pallasso) va haver d’anar per rescatar en Nemo.
11-V Si sospires quan passes per sota d’un pont amb una petita barca guiada per un
home corpulent que canta constantment, et trobes en aquesta turística ciutat banyada per
l’Adriàtic.
11-W Nom en alemany del singular personatge de barba blanca i vestit vermell que té la
seva residència oficial a la ciutat finlandesa de Rovaniemi.
11-X Aquest esportista català va deixar el club on havia jugat pràcticament tota la seva
carrera, per anar a un club qatarià.
11-Y Famós parc natural nord-americà, del qual en van canviar lleugerament el nom a la
sèrie de dibuixos animats de l’Ós Yogui.
11-Z Darrer carrer (en rigorós ordre alfabètic) dels molts que formen el Gran Basar
d’Istanbul.

ENIGMA 12 (nivell 1r i 2n de Batxillerat)
Segons Plató, hi havia una illa al sud-est de l’Atlàntida, anomenada “Illa de Boole”, on
només hi vivien dos tipus d’éssers: els Veraços que sempre deien la veritat, i els
Mentiders que sempre deien mentides. Era impossible distingir els Mentides dels Veraços
només mirant la seva aparença, però sí que se’ls podia distingir fixant-se en la veritat o la
falsedat de les seves afirmacions.
(segueix de dijous) Finalment, l’estranger es va tornar a trobar amb tres habitants de l’illa:
X, Y i Z. X digué: “X i Z són del mateix tipus”. Aleshores l’estranger va preguntar a Z: “Són
X i Y del mateix tipus?”. Podries raonar què respongué Z?

