
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.

Pista 1 (P1)

A quin any correspon la primera declaració 
d’espai natural protegit?

A.  1987 (2)
B.  1972 (1)
C.  1989 (5)
D.  1992 (3)

Pista 2 (P2)

Les façanes de la Casanova de l’Obac 
tenen múltiples finestres i balcons. 
Quantes finestres hi ha a la façana est? 

A.  7 (1)
B.  10 (5)
C.  13 (3)
D.  16 (2)

SL-C 63 LA FONT DE LA PORTELLA
(SANT LLORENÇ DEL MUNT I L'OBAC)



Àrea de Territori i Sostenibilitat

Pista 3 (P3)

Just a l’inici de la pista pavimentada, a 
la dreta, hi ha 2 arbres arrelats al mur 
de l’era de La Pastora. Un és una alzina 
de dos peus; i l’altre?

A.  Un lledoner (7)
B.  Una alzina (6)
C.  Un arboç (8)
D.  Un aladern (1)

Pista 4 (P4)

Per acollir els visitants, els parcs disposen 
de diversos equipaments. Sabries dir de 
quines de les següents infraestructures 
no disposa aquest parc?

A.  Punts d’informació (2)
B.  Àrees d’esplai (5)
C.  Parcs d’aventura (4)
E.  Centres d’educació ambiental (3)

Pista 5 (P5)

Les restes arquitectòniques més antigues 
de l’Obac Vell estan construïdes amb una 
tècnica anomenada... 

A.  Estucat (5)
B.  Jònica (4)
C.  Opus spicatum (1 )
D.  Amb sageta (2)

Pista 6 (P6)

Quin és el primer monòlit de la serra de 
l’Obac que podeu veure al llarg del 
recorregut?

A.  El Cavall Bernat (5)
B.  El Paller de Tot l’Any (3)
C.  La Castellassa (9)
D.  El Cargol (2)

Pista 7 (P7)

El mas de l’Obac Vell, d’origen medieval, va ser remodelat en èpoques posteriors.
Sabríeu dir en quin any es va construir la capella?

A.  1777 (8)
B.  1812 (2)
C.  1719 (7)
D.  1641 (1)

P1º P2P3’ 14,316’’ E
P4P5º P6P7’ 19,584’’ N

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

P1º P2P3’ 14,316’’ E
P4P5º P6P7’ 19,584’’ N


