GRUPdJOVES
FITXA TÈCNICA
CIRCUIT D’ORIENTACIÓ VALL DEL RIUDEBITLLES
DIUMENGE 17 DE DESEMBRE DE 2017
DIFICULTAT: MITJANA
DESNIVELL ACUMULAT: 300 m
DISTÀNCIA TOTAL: 9 km
TEMPS TOTAL EFECTIU: 3 h
ITINERARI: Circuit d’orientació Vall del Riudebitlles (14 balises a l’entorn de la població de Sant
Pere de Riudebitlles)
€ PREU: 5 €

INTRODUCCIÓ
Els circuits d’orientació amb balises ens ajuden a desenvolupar el sentit de l’orientació i a moure’ns per la
muntanya amb destresa i fixant-nos en els referents geogràfics que anem trobant. A Sant Pere de Riudebitlles (Alt
Penedès) hi ha un circuit permanent d’orientació anomenat Vall del Riudebitlles. Nosaltres haurem de localitzar un
total de 14 balises que pertanyen a aquest circuit permanent, situades a l’entorn del poble de Sant Pere de
Riudebitlles. El recorregut del circuit es desenvoluparà al llarg i ample de la vall del riu Riudebitlles. El terreny és
rural, amb camps de conreu de vinya, cereals i fruiters, i masies disseminades. Caminarem per camins i senders,
carenes i torrents que solquen aquest paisatge, amb una vegetació mediterrània amb pi blanc, alzines i alguns
roures. Farem equips de com a mínim 2 joves cadascun. El recorregut el crearà cada equip seguint els camins i
corriols que vulgui per arribar a les fites marcades sobre el mapa. Cada equip disposarà d'un mapa DIN A3 de la
zona amb la localització de les fites puntuables, els camins, els cursos d’aigua, els edificis, etc. També disposarà
d’una fitxa on caldrà escriure el codi numèric que trobarà a cada fita. L'objectiu és trobar el màxim nombre de fites
en un temps límit de 3 hores. El punt de sortida i arribada del circuit quedarà situat al Bar Hostal Sant Pere 70 (c.
Carretera, 25).

COM ARRIBEM AL PUNT D’INICI (Sant Pere de Riudebitlles)
Sortim de Vilanova i prenem la C-15. Passem de llarg de Vilafranca i al km 28 deixem la C-15 per la sortida SANT PERE
R. / ST. QUINTÍ M. / SANT SADURNÍ A. En una rotonda, anem a mà dreta per la BP-2151 (St. PERE DE RIUDEBITLLES).
Aviat entrarem al nucli urbà de Sant Pere. Sense deixar el carrer principal (carretera) travessem gairebé tot el nucli
urbà. Gairebé al final de la recta, veurem a mà dreta un bloc de pisos. Als baixos hi ha el Bar Hostal Sant Pere 70.
Trobareu aparcament fàcilment per aquesta zona. De Vilanova a Sant Pere, 31 km (30 min.).

AUTORITZACIÓ DEL PARE/MARE/TUTOR
___________________________________________, amb DNI ___________________, pare/mare/tutor de
____________________________________, autoritzo el meu fill / la meva filla a participar en l’activitat
“Circuit d’orientació Vall del Riudebitlles”, que es fa el diumenge 17 de desembre de 2017, i n’assumeixo el risc
que se’n pugui derivar.
Signatura:

Circuit d’Orientació Vall del Riudebitlles - Alt Penedès - 17 de desembre de 2017 - Grup de Joves de l’AE Talaia

HORARIS
08.20 Trobada a la pl. de l’Estació de Vilanova (pl. d’Eduard Maristany).
08.30 Sortida amb vehicles particulars cap a Sant Pere de Riudebitlles.
09.00 Arribada a Sant Pere de Riudebitlles. Esmorzar i organització d’equips.
09.45 Brífing explicatiu i normes del circuit.
10.00 Inici del circuit d’orientació per equips.
13.00 Hora màxima de finalització del circuit d’orientació per equips.
13.30 Tornada cap a Vilanova.
14.00 Arribada a Vilanova.

MATERIAL
A banda de la indumentària adequada per a aquesta època de l’any i calçat de muntanya, heu de portar aquest
material:
 Brúixola (per orientar el mapa al nord)
 Telèfon mòbil carregat (un aparell com a mínim per equip)
 Bolígraf (per escriure els codis numèrics que trobareu a les balises)
 Retolador/marcador groc (per traçar rutes al mapa)
 Xiulet
 Aigua (almenys 1 litre per persona)
 Paravent impermeable (per a la pluja o el vent)
 Farmaciola bàsica.
 Esmorzar: el podeu portar o el podeu comprar al bar hostal Sant Pere 70, que és on iniciarem el circuit
d’orientació.

Circuit d’Orientació Vall del Riudebitlles - Alt Penedès - 17 de desembre de 2017 - Grup de Joves de l’AE Talaia

