
GEORUTA

A través d’un joc podreu trobar un tresor amagat en un punt de l’itinerari. Per trobar-lo haureu de 
resoldre un seguit de pistes fent ús del vostre enginy i amb el suport d’un dispositiu GPS. 
Les respostes a les preguntes que teniu a continuació us portaran a obtenir la coordenada on 
trobareu amagat el tresor. Algunes respostes les podreu trobar al web de la Diputació de Barcelona 
(http://parcs.diba.cat/web/guilleries) i d’altres les obtindreu quan us desplaceu pel parc.

Aquestes pistes també les podreu trobar a la pàgina oficial de geocaching, www.geocatching.com.

Molta sort!

Normes de la geocerca

- No desplaceu el tresor del lloc on l’hagueu trobat.
- No el feu malbé. 
- Un cop hagueu trobat el tresor, registreu-vos a la llibreta que l’acompanya.
- 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 DE L’ESCOLA DE NATURA DE SAU
(GUILLERIES-SAVASSONA)

Pista 1 (P1)

El punt més alt de l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona es troba a 1.187 
metres. Sabries dir de quin turó o puig es 
tracta?

A. Turó de les Alberedes (4)
B. Turó del Faig Verd (5)
C. Puig d’Ases (3)
D. Puig de la Força (2)

Pista 2 (P2)

L’espai protegit més extens de la Xarxa de 
Parcs Naturals és el  Parc Natural del Mont-
seny, amb 31.064 hectàrees. Quina superfí-
cie protegida té l’espai natural on us trobeu?

A. 547 ha (5)
B. 13.694 ha (8)
C. 4.053 ha (6)
D. 8.370 ha (7)



Àrea de Territori i Sostenibilitat

Pista 3 (P3)

Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, 
Vilanova de Sau i Tavèrnoles són 
municipis de  l’espai natural. Sabries 
dir quin falta per completar tots els 
que tenen terme municipal dins el 
Consorci de l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona?

A. Sant Sadurní d’Osormort (5)
B. Tavertet (4)
C. Vic (6)
D. Roda de Ter (3)

Pista 4 (P4)

L’activitat terrissaire va tenir molta tradició 
als pobles d’aquest espai natural, especial-
ment a Sant Julià de Vilatorta. Sabríeu dir 
amb quin nom es coneixia aquest poble?

A. Sant Tupinot de Vilatorta (3)
B. Sant Julià de Terrissa (1)
C. Sant Julià de les Olles (2)
D. Sant Julià del Tupí (4)

Pista 5 (P5)

En el món de les lletres, alguns escriptors i 
poetes de renom universal tenen un lligam 
destacat amb aquest espai natural. Sabries 
dir de qui són els següents versets extrets 
del poema La veu del Montseny?

A. Josep Pla (1)
B. Jacint Verdaguer (2)
C. Jaume Cabré (0)
D. Miquel Desclot (3)

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

41º P1P2’ P36,75" N
P4º P5P6’ P7P8,87" E

41º______’   ___6,75" N
___º______’ _____,87" E

No és gaire obirador damunt lo mapa
mon estimat poblet de Folgueroles:
son nom és una titlla
al peu del nom de les ciutats superbes,
però Déu l’ha posat entre dues 
muntanyes capitals de nostra terra,
com bri d’herba entre enormes mil·liaris. 

Pista 8 (P8)

De quantes pedres està formada la 
llinda del portal principal de la 
masia de Can Mateu?

A. 13 (4)
B. 10 (3)
C. 9 (2)
D. 17 (5)

Pista 7 (P7)

A mig camí del bosc trobareu una plafó amb 
rastres de fauna. A quin animal correspo-
nen les petjades dibuixades en tercer lloc?

A. Esquirol (2)
B. Teixó (4)
C. Fagina (6)
D. Senglar (5)

Pista 6 (P6)

El bandoler  Jaume Melianta, més conegut 
amb l’àlies del Fadrí de Sau, era natural de 
Sant Romà de Sau, on ara hi ha el pantà. 
Fidel lloctinent del mític  Serrallonga 
sabries dir quina era la seva arma preferi-
da per cometre les seves atrocitats?

A. El pedrenyal (3)
B. La gascona (1)
C. La daga (0)
D. El sabre (4)


