
  

                   
 
Fins avui en terres catalanes no s’ha trobat aquest famos tresor del Cadí. 
¿Seria possible que el Cadí va amagar el seu tresor fins a prop de Basilea? 

És per això que el centre català de Basilea ha decidit d’ajudar als catalans i mirar de 
cercarlo per els voltants de Basilea, pel cas que aquest tresor no es trobes-hi ama-
gat per aquí. ¿Ens voleu ajudar a cercar aquest tresor? 

Si voleu ajudar-nos, aleshores vingueu el diumenge día 22 de maig 2016 a la 
parada Hüslimatt del tramvia n° 10 (estació entre Oberwil i Therwil). Aquí hi ha 
un „park and ride“ pels que vingueu am cotxe.  

Ens trobarem a les 10.00 hores del matí en el costat  de la parada que mira cap el 
nord (cap a Alemania). D’aqui sortirem a la cerca del tresor en les muntanyes que 
es troban entre Therwil i Reinach per al final anar a celebrar el èxit o la tristo de no 
haver-lo trobat al „Froloo“, lloc on hi ha focs amb graelles per poder cuinar (el men-
jar i les begudes les ha de portar cadascú). El lloc del „Froloo“ ja el coneixem de la 
pasqua de l’any 2014. Sortirem cap al „Froloo“ seguin les possibles traçes que tro-
barem en el recorregut cap el „Froloo“. Heu de vestir-vos d’acord al temps que fagi 
aquest día i amb bon calçat. 

Es molt important que els nens ens ajudin en aquesta recerca, ja que ells tenen 
aquesta habilitat de trobar coses i els nas per olorar els mes petits indicis que 
sempre hi ha per tots aquests amagatalls, que es fan al món. 

Aleshores doncs, fins el proper 22 de maig 2016 a les 10.00 hores del matí, 
com més tard, a la parada „Hüslimatt“ !! 

Aquesta excursió és sobre tot per families amb nens i nenes. En més el 
recorregut es viable fins inclòs per cotxets amb rodes. 


