
Circuit Permanent d’Orientació 

CALELLA 

Escala 1: 7.500 
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Què és un circuit permanent d’orientació? 

El Circuit Permanent d’Orientació de Calella és una proposta per descobrir el poble 
i el seu entorn d’una manera divertida i entretinguda. Els controls dels circuits són 
balises o fites numerades amb un codi de lletres i que es representen en el mapa 
amb cercles. 

Apreneu a orientar aquest mapa: 

Heu d’utilitzar com a referència els elements del terreny (camins, corriols, arbres, 
edificacions, etc...). Si aneu en un sentit, poseu el mapa de manera que la direcció 
del sentit del mapa es correspongui amb la direcció del sentit del terreny. El mapa 
està orientat al Nord. 

Si us perdeu, feu mitja volta i torneu a l’últim punt conegut. Torneu a iniciar el camí 
cap al punt que busqueu. 

Abans de sortir: 

Examineu el mapa. Consulteu la llegenda. Situeu-vos sobre el mapa i orienteu-lo. 
Examineu el lloc on voleu anar i identifiqueu els elements que us ajudaran a 
elaborar l’itinerari per trobar la primera fita. 

Hi ha gairebé sempre més d’un camí per anar d’una fita a l’altra. A vegades els 
camins més ràpids no són en línia recta. 

Només aquells que no van al bosc no s’hi perden mai... Gaudiu del circuit! 

La proposta dels circuits: 

En el mapa hi podeu veure un total de 25 fites, que podeu fer en l’ordre que 
vulgueu. Les podeu fer totes o només unes quantes. 

Us proposem, però, dos circuits, dissenyats pensant en els diferents nivells 
tècnics, físics i de coneixement de l’orientació que es poden tenir. 

Circuit VERD (15 fites, 5,5 km i 70 m de pujada) 

Inici-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-Final 

Circuit BLAU (25 fites, 11 km i 215 m de pujada) 

Inici-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-Final 

 

Com es realitza el circuit? 

Aquí trobareu el quadre amb els números de les diferents fites i una petita 
referència. A la part del davant del mapa també hi ha la simbologia de cada fita. 

Heu d’escriure el codi que trobareu a la fita en el quadre corresponent. 

CIRCUITS CODI REFERÈNCIA 
1 1  Tanca/Passeig 
2 2  Font/Passeig 
3 3  Arbre de fulla caduca 
4 4  Arbre de fulla caduca 
5 5  Tanca/Vegetació 
6 6  Font 
7 7  Monument 
8 8  Mur de pedra 
9 9  Arbre característic 

10 10  Talús/Mur de terra 
11 11  Racó del bosc 
12 12  Element de pedra 
13 13  Banc 
14 14  Mur de pedra 
15 15  Tanca 

 

16  Arbre característic 
17  Pista/Riera/Talús 
18  Talús/Cruïlla de camins 
19  Camí 
20  Camí/Ruïnes 
21  Edifici singular 
22  Torre/Mirador 
23  Lloc d'observació/Camí 
24  Mirador/Barana 
25  Monument/Passeig 

 
Es recomana seguir les indicacions facilitades en el quadre descriptiu de l’inici/final 
dels circuits i evitar malmetre l’entorn i els elements instal.lats. 

Tingueu en compte les normes de convivència i seguretat, vigileu a les cruïlles 
dels carrers, respecteu la natura i les propietats i no llenceu deixalles. 

Si teniu alguna incidència podeu trucar a la caserna de la Policia Local al telèfon 
93 766 59 20 i en cas d’emergència al 112. 
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