
El secret de la 
Cinc Cims 

Joc d’enigmes per a 
grans i petits 



La Cinc Cims és molt més que una cursa de muntanya. A més de poder 
gaudir d’un dia d’esport i natura per les muntanyes del voltant de 
Corbera de Llobregat, la Cinc Cims és una festa on tots els que hi 
participem gaudim veient herois quotidians aconseguint els seus reptes 
personals.  
 
Després de molts dies d’entrenament passant fred, aguantant la pluja, 
patint molèsties musculars, la recompensa arriba al finalitzar la cursa i 
gaudint de l’esforç i del repte aconseguit. 
 
Les cares plenes de suor, fang i alguna que altra ferida van 
acompanyades d’un somriure d’alegria i satisfacció. 
 
La gent de Corbera vibrem veient la gesta de tots els corredors i corredores 
que hi participeu. Al igual que els corredors i corredores tenen pujades 
d’adrenalina al veure els voluntaris de la Cursa donant ànims durant 
tots els trams de la Cursa. 
 
Corredors, voluntaris i seguidors passem un dia molt bonic i que 
recordem durant força temps. 
 
Revivim el que el petit Romeu i la seva gent van viure fa molts i molts 
anys. El petit Romeu tenia un repte que el va fer córrer pels cinc cims 
que envolten Corbera el més ràpid possible i ho va aconseguir. 
 
Quant va sortir del poble cap als cims, el seu avi li va dir una cosa a la 
orella que el va encoratjar durant tota la seva gesta. Li va dir una cosa que 
va ser el seu “cant de guerra”, la seva motivació. 
 
Vols saber quin va ser el seu “cant de guerra”? 
 
Per descobrir-ho tens que desxifrar els enigmes 
que et presentem a continuació.  
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Per a descobrir el “Cant de guerra” del Petit Romeu cal que facis els desxifris 
els 4 enigmes que tens a continuació: 
 
•  Què saps de la Cinc Cims? 
•  Coneixes les imatges de la Cinc Cims? 
•  Els cims encreuats 
•  El mapa de la cursa 
 
Cadascun d’aquests enigmes et proporcionaran una lletra que et 
permetrà esbrinar el “Cant de Guerra” del Petit Romeu. Un cop tinguis les 
4 lletres podràs saber què va motiva-lo a córrer pels cinc cims que 
envolten la vall. 
 
El “cant de guerra” és: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fes els 4 enigmes que et proposem i tindràs les 4 lletres que necessites. 

“El cant de 
guerra” 

I	   II	   III	  

IV	   II	   III	  

IV	   II	   III	   II	  

III	  

!!!	  



La lletra número “I” la coneixeràs contestant les següents preguntes al 
voltant de la Cinc Cims i així podràs completat la següent pista que et 
durà a aquesta lletra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
•  Quants cims té la cursa? 
 

•  Quants quilòmetres te? 

 

•  Com es diu el primer cim de la cursa? 

 
 
•  Com es diu l’últim cim de la Cursa? 
 

I. Què en saps de la 
Cinc Cims? 



Per trobar la lletra “II” hauràs d'endevinar quina d’aquestes imatges no es 
correspon a la Cinc Cims. Hi ha una imatge que no té relació amb la 
Cinc Cims i la seva lletra és la lletra “II”. 

II. Coneixes les 
imatges de la Cinc 
Cims? 

A	  

S	  

M	  

E	  

U	  

R	  

C	  

P	  

O	  L	  

T	  



La lletra “III” la trobaràs omplint els següents mots encreuats amb el 
nom dels cinc cims de la cursa.  

III. Els cims 
encreuats 

Aquesta es la lletra “III 



Per últim, per trobar la lletra “IV” cal que trobis en el mapa de la cursa 
dos cims, la Creu d’Aragall i la Roca Foradada i l’ermita de Sant Ponç on 
hi ha un avituallament. Un cop ho tinguis localitzats, uneix amb una 
línia recta la Creu d’Aragall amb Sant Ponç i després amb una altra 
línia recta la Roca Foradada i Sant Ponç. Un cop fetes les dues línies 
tindràs la lletra “IV”. 

IV. El mapa de la 
cursa 



Fa molts anys, a Corbera hi havia una tribu ancestral que vivia en 
harmonia amb el seu entorn i amb una nombrosa colònia de corbs. 
  
El savis de la tribu explicaven que molts anys enrere la vall va estar 
amenaçada per l’àtac d’un drac, però gràcies al petit Romeu es van poder 
salvar. 
  
Pels voltants de la vall hi rondava un drac voraç que arrasava tot allò que 
trobava per davant. Per protegir la vall, els guerrers de la tribu es van 
instal·lar en els cinc cims que l´envolten (la Creu d’Aragall, la Roca 
Foradada, el Forrellac, el Puig d’Agulles i el Puigmomany). Varen estar 
molts dies vigilant, i no es veia rastre del drac.  
  
Un matí la vall, on hi restaven els nens, les dones i la gent gran, es va 
despertar amb terror perquè els corbs volaven esverats. El drac havia 
burlat als guerrers travessant les muntanyes per diferents coves. El perill 
estava a tocar. 
  
Llavors, enmig de la por i la confusió va ser quant el petit Romeu va fer 
la seva gesta. Va sortir corrent de la vall cap als cinc cims per avisar als 
guerrers. Va córrer tot el que va poder pujant i baixant les muntanyes a 
tota velocitat. Va fer la volta tan ràpid que els guerrers van arribar a 
temps per evitar la tragèdia. Van poder espantar el drac que va marxar 
cames ajudeu-me. 
 
El petit Romeu va ser un heroi i des de llavors cada any molts joves de la 
contrada recorden la festa dels Cinc Cims recorrent la travessa que el petit 
Romeu va fer aquell dia per salvar la vall. 
 
Vine a salvar la vall!!! 
 

La gesta del 
petit Romeu 


