
Els professionals del consultori de Sant Julià
de Vilatorta volem posar en marxa des d’avui

mateix alguns actius de salut que ens
semblen importants i, per això, us proposem
un joc.  Aneu a la part del darrere del tríptic,

llegiu atentament i...que comenci el joc! 
 

-Àvia a què jugaves quan eres petita? 
-Jugàvem a buscar les imatges ocultes que havia
deixat la Mamaraca per tot el poble 
-La Mamarca? Qui és la Mamaraca?
-Fa molts i molts anys, al Castell de Bellpuig, hi
governava en Badada, el rei de l’oblit.  
El rei tenia una missió malèvola, fer que els vilatortins i
vilatortines s’oblidessin de les experiències i els llocs
que eren importants per ells i elles.  
La Mamaraca, la sàvia i enginyosa alquimista, se’n va
adonar i se les va empescar per protegir el poble. A
través d’un encanteri va crear unes imatges ocultes
de diferents llocs de la població i les va escampar per
tota la contrada, entrant dins el record de la gent i
així evitant les deshonroses intencions del rei de
l’oblit.

MAPPINGFEST

LA LLEGENDA...

18 DE DESEMBRE 
A LA PLAÇA DE CATALUNYA 
DE 10 A 14H

QUIN ÉS L'OBJECTIU PRINCIPAL?
Fer un mapeig d’actius de salut de Sant Julià.
Des del consultori us donem més detalls sobre què
és un actiu de salut i en què consisteix fer un
mapeig, escanegeu el QR!

VULL JUGAR...  COM PUC PARTICIPAR?
La Mamaraca ens ha fet arribar al consultori de
Sant Julià algunes de les imatges ocultes del poble
perquè en Badada no les pugui identificar. Però no
som capaços de saber a quin lloc correspon cada
imatge i necessitem la vostra ajuda! Us convidem a
reconèixer les 8 imatges ocultes que trobareu en
aquest tríptic i desplaçar-vos-hi; un cop allà, en un
radi de 3 metres del lloc de la imatge, hi trobareu
amagada una perforadora que us permetrà fer una
marca sobre la fotografia. La marca 9 només la
podreu obtenir si veniu el dia 18 de desembre,
jornada en què recollirem tots els vostres mapes i
actius de salut en una gran festa del mapeig. La
Mamaraca ens haurà preparat una bona poció per
protegir-nos de l’oblit. 

COM HO FAREM?
Senyaleu sobre el mapa que trobareu en aquest
tríptic tot allò que per a vosaltres és un actiu de
salut. En podeu posar tants com vulgueu! Al
requadre anoteu-hi: què hi feu, amb qui ho feu,
quan ho feu...  

COM RECOLLIREM ELS MAPES?
Recollirem els mapes el dia 18 de desembre a la
gran festa del mapeig a la plaça de Catalunya de
10-14h on podreu compartir els vostres actius de
salut i descobrir els de les vostres veïnes i veïns. 
Si no podeu venir aquell dia, fins el 15 de gener, el
podeu deixar a la bústia que trobareu al consultori
de Sant Julià.  

JUGUEM?



ELS MEUS ACTIUS DE SALUT
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IMATGES OCULTES


