CIRCUIT FIX D’ORIENTACIÓ D’ORDINO
QUÈ ÉS I COM FUNCIONA EL CIRCUIT
FIX D’ORIENTACIÓ D’ORDINO?

COM COMENÇO?

CONSELLS PER REALITZAR
EL CIRCUIT

ADVERTIMENTS DE SEGURETAT
I DE RESPECTE A L’ENTORN

És un circuit permanent d’orientació que
s’estén al voltant del poble d’Ordino. Té una
llargada aproximada de 5,5 km i 350 metres
de desnivell i es pot realitzar entre 1 hora i
2 hores 15 minuts, en funció del vostre rit
me de marxa.

El primer que has de fer és buscar el trian
gle al mapa, que serà el punt d’inici del re
corregut. Un cop l’hagis trobat t’hauràs de
dirigir a ell, i per fer això t’hauràs de situar.
Per situar-te pots fer servir la brúixola tot
orientant el mapa al nord, o pots encarar el
mapa guiant-te amb els elements que tens
a la vora (cases, camins, etc.).

A-Consulteu la llegenda quan no conegueu
el que representen els elements sobre el
mapa.

A-Esteu en terreny de muntanya: porteu
calçat adequat, roba adaptada a les con
dicions climatològiques, protecció pel sol,
beguda i menjar energètic.

En primer lloc, haureu d’adquirir el mapa
amb el quadre de control a l’oficina de
turisme d’Ordino i tornar a aquest punt que
és la Sortida. El preu del document és d’1€.

B-Consulteu la previsió meteorològica,
sobretot pel que fa les tempestes d’estiu,
a www.meteo.ad, abans de dur a terme l’iti
nerari.

C-Intenteu sempre desplaçar-vos per ca
mins, evitant el bosc a través.

C-Si us perdeu, torneu a l’últim punt cone
gut o baixeu per qualsevol camí fins tornar
a Ordino.

D-d-	Si voleu escurçar el circuit podeu pas
sar de la fita 5 a la fita 10. D’aquesta manera
realitzareu 4.1 km i 250m de desnivell posi
tiu. Tardareu entre 15 i 30 minuts menys, en
funció del ritme de la marxa.

INICI I ARRIBADA

Després haureu de trobar, per ordre numè
ric, les 16 fites o controls de pas, seguint el
mapa. Per a cada fita, haureu de llegir a on
es situa, verificar que es tracta del número
correcte a l’arribar in situ i pinçar a la ca
sella corresponent del quadre de control.
D’aquesta manera queda constància que
s’ha passat pel lloc.

B-Orienteu el mapa, sempre que en feu lec
tura, fent-lo pivotar de manera que els ele
ments del terreny coincideixin amb els co
rresponents dibuixos del mapa.

D-Per a qualsevol incidència greu, truqueu
al telèfon de socors en muntanya (112).
També us podeu descarregar l’aplicació de
seguretat en muntanya Alpify.

E- Per a buscar les fites, utilitzeu la tècnica
del semàfor. : puc anar ràpid quan estic
lluny de l’objectiu; : baixo el ritme de mar-
xa quan m’acosto de la fita; : em concen
tro i miro el terreny i el mapa al voltant de
la fita.

E- Respecteu l’entorn i no molesteu la fau
na, no malmeteu la vegetació i no aboqueu
deixalles.
F- Respecteu les propietats privades (camps
de cultiu, bordes, tancats, etc.).

Localització fites / Dificultat*

ORDINO POBLE

Escala: > 1:4.000 (1 cm al mapa= 40 metres sobre el terreny)
Equidistància: > 10 metres (entre corbes de nivell simples)
Mapa base: mapa 1:10.000 del Govern d’Andorra

1

MUR DE PEDRA / fàcil

2

CAMÍ / fàcil

3

RIEROL / fàcil

4

RIEROL / mitjana-

5

ROCA PETITA / mitjana+

6

RIEROL / mitjana -

7

RESSALT D’AIGUA / mitjana-

8

ESCARPAT GRAN / fàcil

9

TALÚS (inclinació terreny) / fàcil

10

ESCARPAT / mitjana+

11

RIEROL SOVINT SEC / mitjana-

12

TURÓ / mitjana -

13

CAMÍ / fàcil

14

CORRIOL / fàcil

15

MUR DE PEDRA / mitjana-

16

ROCA GRAN / fàcil

Treball de camp i dibuix: Francesc Poujarniscle Guix
Disseny i muntatge: Comú d’Ordino

Corba de nivell mestre

Terreny obert

Pista de terra

Palanca de fusta

Corba de nivell

Bosc / marxa ràpida

Camí

Edifici o construcció humana

Talus de terra

Sota bosc / marxa lenta

Sender

Zona habilitada

Element natural particular

Vegetació / marxa lenta

Senderol (camí petit)

Font

Escarpat de roca infranquejable

Vegetació / marxa molt lenta

Mur de pedra per separació

Tanc d’aigua, piscina o safareig

Escarpat de roca

Terreny cultivat

Tanca infranquejable

Riu petit / Rierol

Mur o feixa de pedra

Terreny rocós

Tanca petita o cable de ferro

Rierol sovint sec

Pedra de petita / gran dimensió

Arbre / Arbre de gran port

Element construït per l’home

Terreny privat

Tartera o grup de pedres

Carretera asfaltada

Escales

Inici i arribada: Prat de Call

* Dificultat tècnica per accedir a la fita

www.ordino.ad

