
              

 

1ª Cursa d’orientació d’Aiguafreda 

Diumenge 6 de desembre del 2015 

Última prova Lliga Nord 

PROGRAMA 

 

 9h Obertura del centre competició 

 10h Inici de les sortides amb base START 

 12h Última sortida 

 13:30h Tancament de meta i entrega de premis 

XOCOLATA DESFETA AMB COCA DE FORNER A L’ARRIBADA!!!!! 



CENTRE DE COMPETICIÓ 

  

 El centre de competició es trobarà situat al conjunt monumental d’Aiguafreda de 

Dalt, l’antiga parròquia que és el bressol de la població d’Aiguafreda des de l’any 898. 

Situat en les portes del Parc Natural del Montseny, que és on transcorrerà la cursa. 

 Per arribar-hi consultar el següent enllaç 

https://goo.gl/maps/5ujHz 

 També podeu obtenir més informació del lloc en aquest enllaç: 

http://www.aiguafreda.cat/fitxer/18182/Conjunt%20monumental%20d%27Aiguaf

reda%20de%20Dalt.pdf 

 

TRAÇATS 

 

 Hi hauran tres categories per tots els nivells amb les següents distàncies: 

Circuit  Distància  

C1 Nivell alt 6 km  

C2 Nivell intermig 4 km  

C3 Iniciació 3 km  

 Terreny: 

 El mapa està situat dins el parc natural del Montseny, totalment forestal, que 

combina zones de semiobert amb boscos de pins i alzines de molt bona penetrabilitat 

però amb una baixa visibilitat i escassetat d’elements.  

 El mapa base ha estat realitzat per Toni Serrallonga i Oriol Serrallonga al 2007 i 

actualitzat per Eduard Girabent al novembre del 2014.  

 La representació de la vegetació és molt generalitzada, bàsicament només ens 

informa de la seva penetrabilitat. S’ha utilitzat molt el ratllat simple, que vol dir que hi 

ha sotabosc, però es pot corre sense problema. 

 Descripció dels circuits: 

 Iniciació: Circuit pensat i traçat per tothom que vulgui iniciar-se a l’orientació, 

tot el traçat transcorre per camins amb les fites en elements clars per poder anar entenen 

el mapa i simbologia típica de l’orientació 

 Intermig: Circuit per iniciats a l’orientació, ja es comencen a evitar els camins i 

es busquen elements clars però on s’hauran de treballar les aproximacions.  

 Alt: Circuit per els orientadors habituals, s’eviten totalment els camins, buscant 

variació d’itineraris i combinació d’atacs.   

https://goo.gl/maps/5ujHz
http://www.aiguafreda.cat/fitxer/18182/Conjunt%20monumental%20d%27Aiguafreda%20de%20Dalt.pdf
http://www.aiguafreda.cat/fitxer/18182/Conjunt%20monumental%20d%27Aiguafreda%20de%20Dalt.pdf


INSCRIPCIONS 

 

Per inscriure’s s’ha d’omplir el següent formulari abans del dijous 3 de desembre. 

http://goo.gl/forms/hkX2WYo0GI 

També es podrà inscriure al mateix dia de la cursa sense recàrrec fins que s’acabin els 

mapes, no és recomana si es ve de lluny... 

 Els preus de la cursa són: 

Federats FCOC o FEEC  6 € 

No Federats  10 € 

 Lloguer d’Sportident gratuït 

 Descompte de 2 € als habitants d’Aiguafreda, Sant Martí de Centelles i també 

als socis de l’UEVic 

 El pagament es realitzarà el mateix dia de la cursa, els federats hauran de 

presentar la llicència corresponent. 

 El preu inclou la participació a la cursa, el  lloguer de Sportident, el mapa i 

xocolatada amb coca de forner a l’arribada. 

 Pel lloguer del Sportident s’haurà de deixar una fiança de 10 €, que es perdrà si 

es fa malbé el Sportident 

 Els circuits C2 i C3 es podran realitzar amb grup, però tots hauran d’està 

inscrits. 

 

ALTRES RECOMENACIONS 

 

 La cursa transcorre per dins un Parc Natural i s’han de complir totes les seves 

normes. 

 Hi ha filats elèctrics connectats en el mapa, s’ha de vigilar al creuar-los 

 Aconsellem una equipació adequada per fer esport i moure’s per la natura. 

 

Qualsevol incidència podeu contecta al mail: copauevic@unioexcursionistavic.org 

Enllaços d’interés: 

http://eltassoorientacio.wordpress.com/ 

https://sites.google.com/site/lliganord/ 
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