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Per a més informació sobre l’orientació a Girona

www.aligots.cat
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Sant Narcís
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
en el marc dels programes de suport al desenvolupament local.

Equidistància de corbes: 5 m.

ESCALA 1:3.000

CARTOGRAFIA:
Joan Sánchez 2019

DESCOBRIU GIRONA. CIRCUITS D’ORIENTACIÓ

Sant Narcís
Aquest circuit us permetrà descobrir el singular barri de Sant Narcís, l’únic
exemple de Ciutat Jardí a Girona i el més ben conservat a Catalunya. Les
cases i edificis giren a l’entorn de la plaça Assumpció. El circuit és fàcilment
accessible per a tothom.
País:

Núm. participants (major 12 anys):

Núm. participants (menors o iguals a 12 anys):

Primera experiència en orientació?
Com valoreu aquesta activitat?
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Ciutat:

Entregueu aquest formulari i els codis de control a l’Oficina de Turisme i rebreu un obsequi.*
Podeu registrar els codis a www.girona.cat/orientació

LLEGENDA

CODIS DE CONTROL

*Una unitat per grup, oferta vàlida fins a fi d’existències

31

Farola

32

Tanca, cantonada sud-oest

33

Tanca, extrem oest

34

Tanca, cantonada nord-est

35

Element humà

36

Mur, extrem est

37

Clariana, límit nord-oest

38

Tanca vegetal, cantonada nord-oest

39

Tanca vegetal, cantonada sud-est

40

Mur, extrem est
Corbes de nivell: de 25 m, de 5m, auxiliar

Murs de pedra: enrunat, franquejable, infranquejable

Pou, font, torrent

Cota, monticle

Murs de terra

Arbres, soca, arbre caigut, elements vegetals, matolls

Talussos de diferent alçada

Línies elèctriques

Pont, túnel

Rases, forat, depressions

Camí a peu, corriol, corriol poc visible

Conreu, plantació

Tallats, franquejables o infranquejables

Carrers i pistes per a vehicles

Terreny obert, obert rústic

Forat rocós, cova, pila de pedres

Cases i edificis, petita construcció

Semi-obert, obert amb arbres dispersos

Roques, grup de roques

Ruïnes, tanca vegetal

Terme, terreny rocós

Pas sota edificis o voltes, pas o portal

Velocitat per avançar, segons la penetrabilitat de la vegetació
80 al 100% - 60 al 80% / 20 al 60% - 0 al 20%

Elements fets per l’home

No passar, zona privada, prohibida, perillosa

Tanca enrunada, tanca, tanca infranquejable

Estany o piscina, gorja

Vegetació baixa o sotabosc que alenteix el ritme

Per a més informació
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