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Rutes de marxa nòrdica 
 

FER SERVIR EL MAPA, ÉS FÀCIL 
Consells pràctics 
 

• Pensa que el teu mapa és un dibuix de la zona per on t’estàs desplaçant. 

• Pensa que el mapa té un Nord que es representa amb un dibuix en forma de punta o de fletxa que 
assenyala la lletra N (la vora superior del full també és el nord del mapa). 

• En el dibuix del mapa hi ha una línia ressaltada i d’un color destacat que és la teva ruta. A la línia de 
la ruta hi ha uns punts de pas numerats, els has de seguir en l'ordre establert.  

• El mapa té uns requadres que són coordenades i que representen una distància en línia recta (per 
exemple requadres de 500 metres x 500 metres). 

• Se sol caminar a un ritme entre 4 i 5 quilòmetres en una hora, la qual cosa correspon a 1 quilòmetre 
en 15 minuts (en el cas d'anar a 4 quilòmetres a l'hora). Això et dona una idea del temps que trigaràs 
en desplaçar-te d'un punt a un altre del mapa. 

• El mapa l’has de mirar “orientat”, i com ho faig això?: 
o Primer has de saber a on es situa el Nord de la Terra. 
o La manera més fàcil i ràpida de saber-ho és consultar una brúixola. La fletxa o agulla de la 

brúixola t'indica el Nord de la Terra (fes una visita quest vídeo 
https://youtu.be/pXS5HgJ2VhA). L'error més freqüent és pensar que la lletra N dibuixada en 
la circumferència de la brúixola és el Nord de la Terra, FALS; el Nord de la Terra sempre està 
en la mateixa trajectòria que apunta l'agulla imantada, que generalment és de color 
VERMELL. 

o El teu mòbil pot tenir una brúixola electrònica o en el seu cas pots instal·lar-ne una de 
manera gratuïta (tria’n una en la qual vegis bé la fletxa o agulla VERMELLA). 

o Quan tinguis clar on apunta l'agulla de la brúixola, et col·loques mirant cap al Nord de la 
Terra, és llavors quan has de mirar el teu mapa (la fletxa de nord dibuixada en el teu mapa 
també ha de mirar al Nord de la Terra). D'aquesta manera el Nord de la Terra i el nord del 
mapa coincideixen tots dos. Ja tens el mapa orientat, veus que fàcil? Nord del mapa amb 
Nord de la Terra. Quan miris la teva brúixola i el teu mapa cal que estiguin paral·lels al terra. 

o Ara ja pots caminar en la mateixa direcció que està dibuixada en el mapa la línia del teu 
recorregut. El sentit de la ruta el decideixes tu. 

o Si utilitzes dragoneres magnètiques has d'allunyar-les de la teva brúixola o del mòbil, en cas 
contrari l'agulla de la brúixola girarà en una direcció equivocada i t'indicarà un nord 
incorrecte. 

• A la zona del Rodal de Sabadell, el Nord de la Terra es troba aproximadament en la línia de l’horitzó 
que forma el cim de la Mola i el cim del Puig de la Creu. Si mires el mapa i situes la seva vora dreta 
cap al Puig de la Creu i la seva vora esquerra cap al cim de la Mola pots considerar que el teu mapa 
està orientat. 
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