ITINERARI MASIA MARIONA (MONTSENY)

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/montseny) 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.

Pista 1 (P1)

Pista 2 (P2)

Quin any es va inaugurar la rehabilitació de
la Masia Mariona com a Oficina del Parc
Natural del Montseny, encarregada als
arquitectes Tomàs Morató i Jaume Arderiu?

El Parc Natural del Montseny té una
superfície protegida de:

A. 2006 (1)
B. 2011 (3)
C. 2009 (2)
D. 2000 (0)

A. 31.064 ha (2)
B. 110.255 ha (3)
C. 41.370 ha (1)
D. 8.460 ha (0)

Pista 3 (P3)

Pista 4 (P4)

Quantes pedres es van utilitzar per
cisellar la llegenda “Hostes vindran
que de casa ens trauran” a les dovelles del portal d’entrada?

Quina era la vertadera vocació de Rafael
Patxot, industrial, científic i mecenes cultural
del primer terç del segle XX?
A. Polític (8)
B. Astrònom (4)
C. Industrial del suro (6)
D. Fotògraf (5)

A. 13 (6)
B. 10 (1)
C. 15 (7)
D. 2 (3)

Pista 5 (P5)

Pista 6 (P6)

En la rehabilitació de la masia es va
construir un rellotge de sol a la façana
nord de la casa. Per quina raó un rellotge
de sol on mai arriba el sol?

Just abans d’arribar a la plaça dels til·lers
hi ha un arbre mort a mà dreta del camí.
Sabríeu dir per què els guardes del parc
encara no l’han retirat?

A. Per saber l’hora amb la lluna (1)
B. Perquè qualsevol nit pot sortir el sol (3)
C. Perquè el constructor es va equivocar de
façana (2)
D. Perquè a la façana sud ja n’hi havia un (5)

A. Per si rebrota amb el temps (5)
B. Perquè els suposa molta feina (6)
C. Perquè afavoreix la biodiversitat del
bosc (3)
D. Perquè no l’han vist (4)

Pista 7 (P7)
Un cop passada la plaça dels til·lers,
quantes alzines sureres hi ha al marge
esquerre del camí?
A. 12 (2)
B. 3 (4)
C. 1 (8)
D. 6 (9)

Aconseguireu les coordenades per trobar l’amagatall omplint la fórmula següent:
P1º P2P3’ 26,44’’ E
41º P4P5’ P6P7,71’’ N

Àrea de Territori i Sostenibilitat

______º______’ 26,44 ’’ E
41º______’ ___,71’’ N

