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1. Argentona. El recorregut que us proposem comença a Argentona, al final del Passeig
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. Serà una bonica passejada per dins
del bosc que, sinó us perdeu, us portarà fins al nostre tresor amagat.

2. La Font del Camí. La Font del Camí és una mica
murri perquè només hi raja aigua quan plou i fa sol.
Coneixeu aquesta cançó? Plou i fa sol, les bruixes
es pentinen, plou i fa sol, les bruixes porten dol.
Continueu pel camí ample fins que trobeu un cartell
penjat d’una alzina que us indica la Font de les
Sureres.
Una endevinalla per anar fent camí: En racons i entre
branques construeixo el meu parany perquè mosques
despistades s’hi enganxin a l’instant.

3. Baixada silenciosa. Aneu per bon camí!!! Feu aquesta baixada silenciosament per dins del
bosc i arribareu a la Font de les Sureres.
4. Font de les Sureres. Esteu a la Font de les Sureres. Quin raconet de bosc més bonic!!!
Es diu així perquè al seu voltant hi ha arbres que donen suro. Suro per fer taps, suro per fer
pessebres, suro per penjar-hi fotos dels amics i les amigues,…
Les sureres són arbres molt generosos i els hi donarem les gràcies fent-los-hi algunes
abraçades. Busqueu una surera per cadascun dels membres del vostre grup i abraceu-vos-hi
ben fort. Notareu l’energia del bosc que entra a dins vostre i us farà sentir bé.
Una endevinalla per anar fent saltirons: Visc al bosc, grimpo pels arbres, menjo pinyons. Sense
tenir ales, sembla que voli com els avions. 8 lletres.
5. Font de l’Esquirol. Molt bé aventurers!!!
Aquest és el racó preferit de la Berenguera. Hi ha
dues fonts: la Font de l’Esquirol i la Font de
l’Esquirolet. La Berenguera té el do natural de
comunicar-se amb tots els animals, i els esquirols
són uns dels seus millors amics.
Coneixeu més animals del bosc? Entre tots heu de
dir 4 animals que hi viuen i fer el seus sorolls.
Seguiu el camí cap a la Font del Ferro. Fixeu-vos bé
en els arbres i trobareu pistes que us ajudaran.
Una endevinalla per anar fent glops: De la terra pujo
al cel; del cel baixo a la terra, sóc desitjat pel pagès
que em vol al camp i a la serra. 5 lletres.

2
6. Font del Grup. Vas bé cirerer!!! Esteu molt a prop del nostre tresor amagat.
Continueu una mica més amunt i de seguida arribareu a la Font del Ferro.
7. Font del Ferro. Et conec herbeta que et dius marduix!!!
Fixeu-vos bé en tot el que us envolta i escolteu els sorolls del bosc. Respireu profundament,
notareu l’aire fresc que corre entre els arbres i que us neteja el nas, la gola i els pulmons.
Fa molts i molts anys en aquest bosc on esteu ara mateix hi vivia un bandoler que es dedicava
a robar als senyors del Castell de Burriac i a tots els rics que passaven per aquests camins.
Diuen que va robar tant que tenia la seva cambra tota folrada de monedes d’or. El seu nom és
CORSEC.
Continueu caminant pel camí de darrera la Font del Ferro i arribareu al Racó de les Bruixes
Burriac.
Una endevinalla per rematar la feina: Mig groga i mig negra, vaig de flor en flor; si molt em
molestes et clavo el fibló. 5 lletres
8. Racó de les Bruixes Burriac. Ja heu arribat al racó de les Bruixes Burriac. És un lloc
preciós i molt especial per a nosaltres. Tot sovint hi venim a jugar, a cantar, a llegir llibres
d’aventures i a explicar-nos històries,…
Esteu molt a prop del tresor. Seguiu una mica més amunt i comenceu a buscar amb l’ajut de les
coordenades o amb l’ajut de la nostra pista:

COORDENADES: 410 32, 52802’N Latitud

PISTA:

No tots els arbres van
cap al cel.

/ 20 23, 31268’ E Longitud

