CAMÍ DEL FONDAL (SERRA DE COLLSEROLA)

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/collserola) o al web del Parc Natural de la Serra Collserola
(www.parcnaturalcollserola.cat) 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
-

Pista 1

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.

(P1)

El Centre d’Informació del Parc Natural de
la Serra de Collserola és el punt d’acollida
i de referència dels visitants del parc. Quin
any es va inaugurar?
A. 1988 (1)
B. 1990 (2)
C. 1992 (4)
D. 1999 (3)

Pista 2 (P2)
El parc té una superfície
protegida de:
A. 9. 370 ha (7)
B. 110.255 ha (3)
C. 5.370 ha (5)
D. 8.460 ha (6)

Pista 3 (P3)

Pista 4 (P4)

L’estació biològica del parc està
situada en una antiga masia del
segle XVI. Quina?

De totes les fonts que hi ha al parc, a quina
se li han atribuït propietats medicinals i té
una petita construcció, d’estil modernista,
enrajolada amb trencadís?

A. Can Baró (4)
B. Can Balasc (5)
C. Can Coll (6)
D. Can Padrosa (3)

A. Font de la Budellera (3)
B. Font de la Salamandra (2)
C. Font d’en Ribes (1)
D. Font de Santa Pau (0)

Pista 5 (P5)

Pista 6 (P6)

En el món de les lletres, alguns escriptors i poetes de renom universal tenen
forts lligams amb Collserola. Sabries dir
de qui són els següents versets extrets
del poema A un rossinyol de Vallvidrera?

A la plaça circular hi ha dos arbres
molt grans pujant a mà esquerra. Un
és un roure, i l’altre?

“Rossinyol, bon rossinyol,
he sentida la teva arpa,
l’he sentida un dematí
de Vallvidrera a Valldaura” (...)

A. Pere Quart (1)
B. Jacint Verdaguer (7)
C. Joan Maragall (2)
D. Joan Salvat-Papasseit (8)

A. Plàtan (2)
B. Alzina (6)
C. Castanyer (4)
D. Pollancre (1)

Pista 7 (P7)
La plaça Nova està presidida per dos arbres
monumentals. De quina espècie són?
A. Ulmus minor. Om (2)
B. Corylus avellana. Avellaner (4)
C. Platanus hispanica. Plàtan (5)
D. Populus alba. Àlber (6)

Aconseguireu les coordenades per trobar l’amagatall omplint la fórmula següent:
P1º P2’ P3,23’’ E
41º P6P7’ P4P5,17’’ N

Àrea de Territori i Sostenibilitat

___º______’ ____,23" E
41º______’ _____,17" N

