
GEORUTA

Podeu fer el recorregut proposat per descobrir un tresor amagat seguint les instruccions
que teniu a continuació o bé les publicades a la web www.geocaching.com.

Recordeu que les respostes de les preguntes que teniu a continuació us portaran a obtenir les 
coordenades corresponents al lloc on hi ha amagat el tresor. Algunes respostes les trobareu a la web 
de la Diputació de Barcelona, www.diba.cat/parcsn/montseny, i d’altres les obtindreu quan us 
desplaceu pel parc. Un cop tingueu la resposta, trobareu les coordenades del tresor omplint la 
fórmula correctament.

Normes de la geocerca

- No desplaceu el tresor del lloc on el trobeu.
- No feu malbé el tresor. 
- Quan hagueu trobat el tresor, registreu-vos a la llibreta que hi trobareu.
- Si és possible, feu saber que heu trobat el tresor visitant el lloc web www.-

geocaching.com i deixant-hi les impressions de l’excursió.

ITINERARI BOTÀNIC DE LA PLETA (GARRAF)

Pista 1 (P1)

El parc té una superfície protegida de:

A.  20.370 ha (0)
B.  110.255 ha (3)
C.  5.370 ha (2)
D.  12.371 ha (1)

Pista 2 (P2)

La forma més coneguda del relleu càrstic 
són les roques amb unes superfícies 
plenes de solcs, canals i estries agudes. 
Aquestes formes s’anomenen:

A.  Dolines (4)
B.  Rasclers (5)
C.  Pòlies (6)
D.  Galeries (3)



Àrea de Territori i Sostenibilitat

Pista 3 (P3)

De quantes pedres està formada la 
llinda del portal principal de La Pleta?

A.  5 (1)
B.  7 (4)
C.  9 (2)
D.  10 (5)

Pista 4 (P4)

El rapinyaire més filmat al Garraf és...

A.  L’òliba (6)
B.  El xoriguer (3)
C.  El voltor (5)
E.  L’àliga cuabarrada (4)

Pista 5 (P5)

La torre cònica construïda a l’entrada 
de la masia de La Pleta és:

A.  Un parallamps (5)
B.  Una torre de guaita (2)
C.  Una boia per indicar el nivell 

d’aigua d’una cisterna (1)
D.  Una fita per localitzar la masia (3)

Pista 6 (P6)

El pa de llop o de guineu és:

A.  La gla del garric (2)
B.  El dàtil del margalló (1)
C.  El fruit de l’arítjol (3)
D.  Les móres madures (0)

Pista 7 (P7)

Quantes finestres hi ha a la façana 
principal de La Pleta?

A.  4 (8)
B.  6 (4)
C.  8 (5)
D.  10 (6)

Aconseguireu les coordenades per trobar l’amagatall omplint la fórmula següent:

P1º P2P3’ 59,284’’ E
P4P5º P6P7’ 22,826’’ N

P1º P2P3’ 59,284’’ E
P4P5º P6P7’ 22,826’’ N


