En el bosc de les bruixes hi ha un tresor amagat i en aquesta pàgina us
expliquem que heu de fer per trobar-lo.
El recorregut comença a Argentona, al Passeig de Burriac, just a l’entrada del
Parc de la Serralada Litoral. Des d’aquest punt fins al final del recorregut hi ha
30 minuts de recorregut a ritme molt suau.
Les coordenades del nostre tresor:
410 32, 52802’ N latitud / 20 23, 31268’ E longitud
Us donem 1 pista: “no tots els arbres van cap al cel”

7 coses que heu de saber abans de començar la recerca del tresor:
1.- Compartit. Els nostre és un tresor compartit. Quan el trobeu podreu
agafar alguna cosa que us agradi però n’haureu de deixar alguna en el seu
lloc. Si agafeu 3 objectes n’haureu de deixar també 3. Sortiu de casa
preparats amb petites joguines, penjolls, polseres, objectes simpàtics i ben
petits. A dins del tresor no hi poseu cap mena de menjar.
2.- Roba. Porteu roba i calçat per caminar pel bosc. Depenent de l’època de
l’any en el bosc fa fred, fa calor, hi ha fang, hi ha mosquits,…, sempre si
està bé!!!
3.- Mòbil. Feu-lo servir per marcar les coordenades.
4.- Respecte. Passegeu pel bosc amb respecte i feu-ho notar a la resta del
grup. El bosc és casa nostra i la de molts arbres i animalons.
5.- Brossa. Porteu-vos una bossa de plàstic per no deixar brossa en el
bosc. Pot ser que durant el recorregut trobeu alguna brossa que han deixat
altres grups. Si les recolliu ens ajudareu a mantenir el bosc net i alegre.
Cada cop que recolliu una deixalla podeu dir “marranos”.
6.- Fotos. A les bruixes ens encanten les fotos!!! Si us feu fotos durant el
recorregut o quan trobeu el tresor, ens les podeu enviar a
bruixesburriac@bircat.org.
7.- Secret. Ei, ei, ei,… no expliqueu a ningú a quin lloc està amagat el
nostre tresor. Que el busquin!!! (ja, ja, ja)

