FITX
XA ITINERARI
Nom de l’excursió
Nom de l’excursió. Si es traacta d’un cim que té
é possibilitats de ferr-se des de diferentts punts de sortida, explicitar-ne l’escoollit.
ontalba
Exemplee: El Puigmal per Fo

Resum de l’excursió (300-500 caràcters)
1. R
Respond
dre en poques paraules a perquè és intteressant i importa nt l’excursió: Situacció, elements emble
emàtics de l’excursiió, entorn natural i social...

2. FFitxa bàsica
Edat R
Recomanada*
Dificulltat**

Punt Sortida

Distàn
ncia total

km.

Punt Arribada
a

Desnivvell

m.

Població prop
pera

Alçadaa màx.

m.

Comarca

Alçadaa mín.

m.

Època recoma
anable

Tempss estimat

hores.

Adaptada perr a persones am
mb discapacitatt (S/N)
Accés amb
blic
transport púb

Observacions

* Edat recomanada. Taula orientativa d’edatss:
Petits
Mitjans
Joves

Edat
3-8 anys
8-12 anys
12-17 anys

Marxa efectiv
va
Fins a 2 hores i 30 minuts
Fins a 4 hores i 30 minuts
Fins a 7 hores

Desnivell
Fins a 500m
m.
Fins a 800m
m.
Fins a 1.300
0m.

Pesos motxilla
Fins a 4 kg
Fins a 8 kg
Fins a 12 kg

ultat. Sempre respe
ecte a l’edat recom
manada:
** Dificu
Baixa
Mitja
Alta

Itinerari curt, amb
a
poc desnivell i sense dificultat peer a l’edat recomana
ada
Itinerari que prresenta algun desnivell sobtat, o una durada notable.
Itinerari que prresenta trams difícils (passos aeris, grrimpades,...), o de desnivell
d
i durada exigent
e
per a l’edat recomanada.

3. EEls tags de l’e
excursió
Informació útil per a fer la recerca
r
i tria de l’exxcursió. Marcar totees les opcions que descriguin
d
la ruta (m
moltes no són excloeents)
Rutta circular

Ruta lineal

Bones vistes

Paisatges pin
ntorescos

Riu
us

Llacs i estanys

Boscos

Prats de pasttura

Cim
ms

Alta Muntanya

Castell

Ermita

4. M
Mapes i Tracks de l’excurrsió
Track de l’excursió

(en format
f
gpx o enllaçç descarregable des de Wikiloc)

Mapa cartogràfic reccomanat

Punts importtants de pas (waypoints)) i fotografie
es
5. P
Anomen
nar els punts rellevaants de l’itinerari. Exxplicitar-ne l’alçadaa (si es disposa de laa informació). Afegir-ne els que es conssiderin necessaris.
Exemplee: Punt de sortida. Font
F
del Teix (789m
m)

Fotogrrafia per a
l’encapçalament

Nom
m de l’arxiu fotograttia

1

Nom arxiu fotografiia

2

Nom arxiu fotografiia

3

Nom arxiu fotografiia

4

Nom arxiu fotografiia

5

Nom arxiu fotografiia

Recorregut (3300-1.500 caràcters)
6. R
Descriurre breument l’itinerrari (utilitzant la num
meració dels punts importants de pas)). Es recomana parà
àgrafs curts i que deescriguin com passa
ar d’un
waypoin
nt a un altre.

7. FFixa’t en... (1000-300 caràcters)
Elementts a destacar de l’exxcursió (poden fer referència a elemennts importants del medi
m natural, social,, de la fenologia...)

8. LL’anècdota (200-400 caràcters)
Curiositaats entorn a l’itinerari

Autors/es
Autors/ees i entitat (si s’escaau)

Data
De la red
dacció de la ressenyya

