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El mapa de rogaine de Casserres està caracteritzat per una extensa xarxa de camins, sense 

estructura contínua i pels quals es pot transitar de forma ràpida, tot envoltat de boscos de 

diferents densitats i penetrabilitats.  

Hi ha una gran quantitat de rius i rieres que en aquesta època de l’any baixen amb molta aigua, 

de manera que s’haurà de tenir present que serà molt probable que us hàgiu de mullar els 

peus en algun moment de la cursa, i també haureu de tenir-ho en compte a l’hora de decidir 

les diferents eleccions de ruta entre els controls.   

El terreny està molt humit a causa de les pluges dels últims mesos, motiu que augmenta 

l’exigència física del terreny, ja que inclús en els camins està ple de zones amb fang que 

alenteixen la velocitat, sobretot en moments avançats de la cursa on s’arriba amb poques 

forces. Per això serà important poder adaptar l’estratègia i tenir en compte aquest apartat.  

Alhora, les baixes temperatures fan que les cares nord estiguin congelades, sobretot en les 

primeres hores del matí o durant tota la tarda en aquells llocs on no toca el sol, de manera que 

els corredors hauran d’anar alerta per no relliscar o caure en aquestes plaques de gel que es 

generen incús enmig dels camins.  

La majoria de camps ja ESTAN SEMBRATS, de manera que queda TOTALMENT PROHIBIT 

CREUAR-LOS PEL MIG, encara que està permès vorejar-los per la part més exterior.  

El límit oest del mapa és l’autovia C16, que encara que no és opció de ruta per a cap fita queda 

totalment prohibit accedir-hi. A part hi ha altres carreteres que creuen el mapa, que estan 

obertes al transit i que també es poden utilitzar. Tot i això, demanem la màxima precaució a 

l’hora de travessar-les o córrer per elles, ja que els vehicles poden anar a velocitats altes.  

S’ha representat la vegetació de forma molt generalitzada amb un “VERD 1”, que permetrà fer-

se una idea als corredors d’aquells espais on la vegetació pot ser més densa i on és menys 

possible de travessar pel mig del bosc.  

En el mapa apareix una línia de color VERD que envolta el terme municipal de Casserres. 

Aquesta línia és únicament INFORMATIVA, ja que en el terreny no trobareu res, però no 

molesta a l’hora de la lectura del mapa.  

L’escala del mapa és 1.25000, motiu pel qual es recomana la utilització de lupa per a aquelles 

persones que ho creguin necessari. Així i tot, el mapa es pot llegir correctament sense la 

necessitat d’utilitzar-la, però pot ser útil per a zones on es necessita més precisió.  
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