
El Tresor de Donya Saurina 
 
Ruta per coordenades encadenades 
Per a automòbil tot terreny, quad, moto, bicicleta, a peu, a cavall o qualsevol 
combinació dels anteriors. 
 
Realitzada per:  
Miguel Àngel Arnau (REBEL) 
617511711 (sempre a la vostra disposició) 
Club Land Rover Todo Terreno de España 
Club Tortuga TT 
Club Amics Motor Selva   
 
Tipus: “MULTICACHE” ORIENTAT AL 4X4  
Data: 5 de maig de 2008  
Comunitat: CATALUNYA  
Poblacions:  
LA SECUITA-L’ARGILAGA-VISTABELLA-MONTFERRI-RENAU-PERALTA   
Format Coordenades: UTM  
Datum utilitzat: “EUROPEAN 1950 ESPAÑA Y PORTUGAL”   
Dificultat física: BAIXA  
Dificultat mecànica: MT (diversos trams amb dificultat mitjana)   
Possibles danys al vehicle: LES RAMES EL PODEN ESGARRAPAR EN UN 
PARELL DE TRAMS. HE NETEJAT MOLT LA ZONA, PERÒ SEGUEIX 
HAVENT-HI VEGETACIÓ. 
RECOMANO NO FER EL RECORREGUT EN SOLITARI (mira qui va anar a 
parlar). En qualsevol cas, si esteu sols, truqueu-me, estaré encantat de 
acompanyar-vos. 
Duració: DUBTO QUE NINGÚ EL FAGI EN MENYS DE 6 HORES. 
PROBABLEMENTE SERÀN NECESSÀRIES UN MÍNIM DE 2 JORNADES 
 
* EL TRESOR ES INACCESSIBLE EN DIUMENGE  * Qualsevol altre dia si 
que s’hi pot accedir.     



Objectiu 
Trobar el tresor perdut de Donya Taurina de Claramunt. 
A través de la localització de 18 punts de ruta, tots ells lligats entre si, 
correlativament.  
Fotografia els punts, potser els necessitaràs si te’ls sol·licita el guardià del 
tresor. 
Tot aquell que aconsegueixi trobar-lo, descobrirà que està compost per: 

- Un quadern de bitàcora, per a deixar constància de que s’ha trobat, i 
anotar qualsevol fet notori, sofert durant la recerca. 

- Una sèrie de petits presents (valor aproximat 1 o 2 €). Cada 
aventurer, haurà d’emportar-se un objecte i depositar un altre de la 
seva propietat, anotant en el llibre de bitàcora el canvi realitzat. 

- Per a comunicar troballa, enviar una foto amb el cofre, a 
maarnau@ya.com o al foro de rutes geo, del www.clublandrovertt.org, 
on serà publicat. 

 
 
 
Inici de la ruta 
Datum: 1950 España y Portugal 
Coordenades UTM  
 
-WP-1   La ruta comença en un lloc mític de la zona.  

   Coordenades: 31T 363505     4570011 
             
 

              
 
 



 
-WP-2   Aquest segon punt, es troba enmig d’una trialera de 100m. 

 Si no et veus amb ànims de fer-la, existeix una alternativa. Pots 
apropar-te al punt a peu, per recollir la informació. 

 Coordenades: 31T 3AB174     4569393 
 Els valors de A y B, els trobaràs en el revers d’una senyal de trànsit 
al wp-1 (A = primer dígit, B = segon dígit). 
 

    
 
 
 
-WP-3   Coordenades: 31T 36A624     4569B22 

Els valors de A y B, els trobaràs a l’arbre del punt crític de la 
trialera al wp-2. 

 

              
 
 
 



 
-WP-4   Coordenades: 31T 36AB50     4567213 
    A = primer dígit en muret de formigó de wp-3. 
    B = segon dígit + 1  
 

              
 
 
 
-WP-5   Coordenades: 31T 36A738     456B419 
    A = primer dígit  

   B = segon dígit 
   De xifra que està en gran arbre de wp-4. 
 

     
 
 

 
 
 



-WP-6   Coordenades: 31T 36AB62     4565C25 
En wp-5, hi ha un pal metàl·lic amb varies rodes de 1m aproximat de 
diàmetre. X = número de rodes. ¡Només compten les que estàn 
operatives en el pal! 
A = X - 1 
B = X + 5 
C = X + 2 

 

              
 
 
 
-WP-7   Coordenades: 31T 36AB62    4565309 
    Una gran roca en wp-6 té les claus. 
    AB = xifra en roca + 1 
 

              
 
 
 
 



-WP-8   Coordenades: 31T 36AB92    4565167 
    Las claus en sòl rocós de wp-7. 
    A = primer dígit – 2 
    B = segon dígit – 5 
 

              
 
Després d’aquest punt hi ha un gran pi caigut en el camí. És fàcil sortejar-lo. 
 
 
 
 
-WP-9   Coordenades: 31T 35A424    45654B0 
    Claus en paret de wp-8. 
    A = primer dígit 
    B = segon dígit 
 

               
 
 
 



-WP-10  Coordenades: 31T 35A16B    4564941 
     Las pedres límit en wp-9 tenen la clau. 
     A = primer dígit 
     B = segon dígit + 5 
      

              
 
 
 
 
-WP-11  Coordenades: 31T 357A90    4563B87 
    Prop de wp-10 hi ha un campanar. No hi ha campanes.  
    X = número de buits de campana. 
    A = X - 3 
    B = X + 5 
 

              
 
 
 



-WP-12  Coordenades: 31T 360A64    456B053 
     Hi ha un número de 2 xifres en la façana de la casa en wp-11. 
     A = primer número - 1 
     B = segon número -3 
 

               
 
 
 
 
-WP-13  Coordenades: 31T 35AB15    4561180 
     A = primer dígit 

    B = segon dígit + 1  
    De xifra en el lloc que indica la foto de wp-12. 

 

               
 
(Si al següent punt vols arribar, per sobre de rails hauràs de passar). 
 



-WP-14  Coordenades: 31T 35A92B    4561266 
     A y B = primera y segona xifres en lloc indicat al wp-13. 

Si el lloc que apareix en la foto 1, has aconseguit trobar, a les 
tenebres, 400 metres, hauràs de penetrar, per a, les claus del 
següent punt trobar. (porteu llanterna)  

foto-1 
 

              foto-2 
 
-WP-15  Coordenades: 31T 35AB54    4561426 
     X = primera xifra en wp-14. 
     Y = segona xifra en wp-14 
     A = X + 3 
     B = Y + 2  

               
 



-WP-16  Coordenades: 31T 35AB49    4563607  
En wp-15 hi ha una porta metàl·lica verda. En el lloc que s’indica en 
la foto, hi ha una reixa de ventilació composta per X forats. 
A = X - 5  
B = X – 3 

 
 

 
-WP-17  Coordenades: 31T 35A522    4563B32  

    Si has trobat el wp-16, tens molt prop un campanar. 
     ¿Quantes campanes té? 

    X = quantitat de campanes. 
    A = X + 3 
    B = X + 2 
 

               
 



-WP-18  Coordenades: 31T 35A766     45B2741 
En wp-17, hi ha un pal d’electricitat, amb X número d’aïllants de 
vidre. 

     A = X + 2 
     B = X + 3  
 

               
 
Has trobat el lloc del cofre. Estàs a la porta d’un establiment. Entra i 
localitza una senyal que t’indiqui on es troba el cofre. Indica-li al guardià 
que has trobat la senyal. Ell t’entregarà el cofre. 
Potser prèviament, et demani veure la foto d’algun punt. 
 
Enhorabona, ho has aconseguit. Recorda, fes-ne una foto, intercanvia el 
present (anota què prens i què deixes) i firma en el quadern de bitàcora.     
 
 

 
 
 

 
 
     

 
 
 
 
 
 


