
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)

Quin any la UNESCO va declarar el 
Montseny reserva de la biosfera?

A.  1981 (1)
B.  1978 (2)
C.  1987 (5)
D.  1992 (3)

Pista 2 (P2)

Al jardí de Can Casades hi ha molta diversitat 
d’arbres. Sabríeu dir quin arbre és el primer 
que hi ha sortint de la casa a mà dreta?

A.  Un faig (2)
B.  Un avellaner (4)
C.  Un vern (5)
D.  Un freixe (1)

LA FONT DEL FRARE (MONTSENY)



Àrea de Territori i Sostenibilitat

Pista 3 (P3)

Un dels objectius de la Xarxa de Parcs Naturals és utilitzar l’educació ambiental com a 
instrument per facilitar el coneixement, la interpretació i la sensibilització respecte als 
valors dels espais naturals. L’any 1971 es va crear el primer equipament pedagògic de 
l’Estat espanyol en una antiga casa d’estiueig del Montseny. De quina casa es tracta?

A.  Casa Mariona (2)
B.  Can Lleonart (7)
C.  La Traüna (5)
D.  La Rectoria de Vallcàrquera (8)

Pista 4 (P4)

La diversitat paisatgística del Montseny és un 
dels aspectes més significatius del massís a 
causa de la gran varietat d’organismes i 
sistemes que conté. Quines regions 
biogeogràfiques s’hi troben representades?

A.  Mediterrània i centreeuropea (5)
B.  Mediterrània i alpina (2)
C.  Mediterrània, centreeuropea i subalpina (4 )
D.  Mediterrània (1)

Pista 5 (P5)

Seguint el camí passareu per un primer 
pont de fusta. Quantes travesses formen 
la plataforma del pont?

A.  18 (2)
B.  20 (1)
C.  26 (3)
D.  31 (5)

Pista 6 (P6)

Un cop hagueu passat pel pont que 
travessa la riera de Sant Fe, arribareu a 
un grup d’arbres fruiters d’antics conreus. 
Al fons es veu un pic. De quin es tracta?

A.  El turó de l’Home (5)
B.  Les Agudes (4)
C.  El Sui (9)
D.  El Matagalls (2)

Pista 7 (P7)

La ruta us porta a la font del Frare, però 
per retornar a Can Casades, en quina 
direcció segueix la pista?

A.  Nord (8)
B.  Sud (2)
C.  Est (6)
D.  Oest (1)

P1º P2P3’ 43,833’’ E
P4P5º P6P7’ 30,607’’ N

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

P1º P2P3’ 43,833’’ E
P4P5º P6P7’ 30,607’’ N


