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A Què vol dir orientar-se? 

En els cims de turons o muntanyes, o en punts que gaudeixen d’una bona vista de l’entorn, 
s’hi poden trobar taules d’orientació que permeten saber cap a on cauen els elements 
geogràfics més característics que els envolten. 
 

 
  
 
L’objectiu que pretenem és  dissenyar una taula d’orientació des de la Serreta. 
  
Primer estudiarem què significa orientar un punt des d’una posició determinada i prepararem 
la segona fase del treball que durem a terme a la Serreta.  Des d’allà observarem i 
orientarem punts significatius de Cardedeu i el seu entorn. Amb les dades que prendreu en 
el treball de camp,  podreu dissenyar i dibuixar la taula d’orientació.  
 
Des de sempre els homes i les dones han tingut necessitat d’orientar-se. Aquesta necessitat 
ha promogut el desenvolupament de ciències i tecnologies. Les matemàtiques hi tenen un 
paper essencial i en totes les civilitzacions hi ha hagut un lligam molt estret entre el seu  
desenvolupament i els problemes que planteja l’orientació. Idees, tècniques i aparells han 
estat desenvolupats al llarg de la història amb l’objectiu de millorar la capacitat d’orientar-se.  
 
Què vol dir orientar-se, tenir una bona orientació o  estar ben orientat? Si volem anar a un 
lloc i estem orientats sabrem cap on ens hem de dirigir per arribar-hi. Dit d’una altra manera, 
coneixem quina direcció i sentit hem de seguir.  Si ens desorientem segurament que ens 
perdrem i no arribarem allà on volíem anar. 
 

A.1 Tothom necessita orientar-se 

Recordeu alguna situació personal en la qual hàgiu tingut algun problema d’orientació? Expliqueu-ho 
breument indicant en quin tipus de situació o indret us trobàveu, quina causa va provocar la desorientació 
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i com vau sortir-vos-en o quines conseqüències va tenir. (Si no  recordeu cap situació d’aquest tipus feu 
un breu relat que expliqui una situació imaginària que us podria haver passat). 

A.2 A algunes persones els és molt necessari 

Si penseu una mica podreu escriure una llista d’activitats, esports o professions on l’orientació hi jugui un 
paper molt important.  

a) Feu la llista i escriviu almenys en tres dels casos el perquè considereu que  l’orientació és un factor 
essencial de l’activitat. Si ho coneixeu, digueu també quin tipus de sistema, procediment o aparell 
fan servir per orientar-se. 

b) Comenteu dins del vostre grup les activitats que heu escrit i els sistemes per orientar-se. Afegiu a la 
vostra llista aquelles que heu trobat més interessants entre les que han aportat els companys i 
companyes 

A.3 L’orientació requereix punts o direccions de referència 

Ben segur que cadascú de vosaltres per anar de casa vostra a l’Institut, o a l’inrevés, no penseu pas en 
orientar-vos,  perquè sabeu molt bé cap on heu d’anar.  Però suposem que haguéssiu d’orientar algú, que 
no sap on viviu, per tal que es fes una idea de quina direcció ha de prendre per  anar a casa vostra des de 
l’Institut. 

a)   Escriviu una indicació molt breu per assenyalar-li cap on és casa vostra. (La indicació ha de ser 
com més breu millor. No es tracta de donar-li l’adreça, sinó de dir-li cap on és casa vostra, cap on 
s’ha de dirigir). 

b) Imagineu ara que haguéssiu d’indicar cap on és casa vostra des de la porta principal de l’Institut a 
algú que no coneix res ni de Cardedeu, ni dels seus voltants, un dia que una espessa boira no deixa 
veure un burro a quatre passes. Creieu que ho podríeu fer? Com?  

c) Comenteu amb els companys i companyes del vostre grup o de tota la classe el tipus de referència 
que heu fet servir per orientar la direcció de casa vostra des de l’Institut. 
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B No perdem el Nord 

B.1 No perdeu el Nord! 

a) Heu sentit alguna vegada expressions com “ha perdut el Nord” o “no perdis el Nord”? Sabeu què 
significa? Si no sabeu què vol dir podeu preguntar-ho a casa vostra o comentar-ho amb els 
companys o amb el professor o professora.  

b) Feu una petita frase on hi surti l’expressió de manera que reflecteixi clarament el seu significat. 

B.2 Una referència universal i un instrument per determinar-la 

S’ha convingut que la direcció Sud –Nord en 
sentit Nord és la referència universal per 
orientar un lloc. 
  
Amb una brúixola podrem saber la direcció 
Nord. 
 
Hi ha diferència entre el Nord magnètic, el de 
la brúixola i el Nord geogràfic, el dels mapes. 
 
Els mapes bons diuen quina és aquesta 
diferència. 
 
Si usem un mapa on s’indica la correcció 
magnètica la farem servir. 

 
Cal tenir present que aquesta correcció varia d’un lloc a l’altre de la Terra. Amb el temps 
també canvia, perquè el camp magnètic de la Terra no és constant. 

a) Heu usat alguna vegada una brúixola? Si és així digueu quan i perquè. 

b) Coneixeu algun altre instrument o manera d’establir la direcció Nord quan us trobeu en un lloc? 
(Penseu en l’observació de les ombres que vau fer el curs passat) 

c) Quin nom tenen  les línies imaginàries sobre la superfície de l’esfera terrestre que són cercles 
màxims, passen pels pols i determinen la direcció Sud - Nord  a cada lloc? 

B.3 Per a orientar ens calen els angles: la demora 

Hem establert que  la línia del meridià serà la direcció de referència.  
Suposem ara que ens trobem en un lloc concret, a partir del qual volem orientar-nos,  lloc 
que anomenarem la posició de referència. O sigui que per orientar-nos ens cal partir de dos 
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elements de referència: un lloc i una direcció. 
  

• un lloc de referència o posició. 
 
• una direcció de referència determinada pel meridià, línia Sud - Nord que passa 

per aquest lloc.  
 

 
Sempre que parlem d’orientació la primera cosa que hem de tenir ben clara és quina és la 
posició i quina és la direcció de referència. 
 
A partir dels dos elements de referència  orientarem qualsevol altre punt mitjançant un angle 
que anomenarem demora o angle de demora del punt: 
  

• l’angle de demora d’un punt és l’angle que hem de girar en el sentit de les 
agulles del rellotge si, situats a la posició de referència  i començant mirant de 
cara al Nord, volem acabar mirant de cara al punt. 

 
Per tant un punt situat a la direcció 
Nord tindrà una demora de 0º, tal 
com podeu veure a la figura on hi ha 
representada una rosa dels vents 
(que indica els punts cardinals). 
 
 

a) Afegiu a la figura les demores dels punts 
que es troben en direcció Est, en direcció 
Sud i en direcció Oest.  Feu-ho amb un arc 
que indiqui l’angle i el sentit del gir tal com 
s’ha fet amb les demores que ja estan 
indicades. 

 
Els punts que vulguem orientar 
estaran en un dels quatre quadrants 
que determinen les direccions Nord, 
Est, Sud i Oest: 
  
Els punts del primer quadrant tindran una demora d’entre 0º i 90º. 
Els punts del segon quadrant tindran una demora d’entre 90º i 180º. 
Els del tercer quadrant entre 180º i 270º. 
Els del quart quadrant entre 270º i 360º. 
 

b) Comproveu usant el vostre mesurador d’angles si la demora indicada de 316º és correcta. Heu pogut 
fer la mesura directa? Digueu quina dificultat heu trobat per fer-la i expliqueu de manera detallada 
com l’heu resolt. 

c) Dibuixeu una creu que indiqui els quatre punts cardinals i les demores de cada un d’ells. 
Representeu-hi sobre d’ella un croquis d’un mesurador d’angles semicircular que mostri com s’ha 
de posar per mesurar la demora segons on es trobi el punt. 

d) L’Anna i en Benet estan fent un exercici d’orientació. L’Anna diu: 
- He mesurat la demora del campanar des de la posició de casa meva i m’ha donat un angle de 
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100º.  
En Benet li recorda:  
- Has tingut en compte que l’angle respecte el Nord es mesura segons el sentit de les agulles del 
rellotge?  
I l’Anna reconeix:  
- No, no hi he pensat, ho he fet en senti contrari. Però no hi ha problema, només amb un càlcul 
senzill puc saber la demora correcta. 
Digueu quin càlcul ha de fer l’Anna i el valor de la demora correcta del campanar des de casa seva. 
Il·lustreu la resposta amb un dibuix. 

B.4 Estimació i mesura de demores 

Volem orientar els punts A, B, C i D des de la posició del punt P. 
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Punt 
observat des 

de P 

Estimació a ull del 
quadrant 

(interval d’angles) 

Estimació a ull 
de la demora 

u 

Mesura de la 
demora 

d 

Error 
 

u - d 
A 
 

    

B 
 

    

C 
 

    

D 
 

    

 

a) Direcció de referència: Com creieu que ha estat dibuixada la semirecta discontínua amb origen al 
punt P? Expliqueu de manera ben clara com l’hauríeu dibuixada i quins instruments hauríeu usat. 
  

b) Estimació de la demora: Abans de mesurar els angles de demora de cada punt a partir de la posició 
P, feu una estimació ràpida a ull del quadrant on es troba, que després comparareu amb la mesura. 
Organitzeu les dades en la taula anterior. 
L’estimació del quadrant la donareu amb un interval d’angles, per exemple entre 180º i 270º. Si us 
hi atreviu podeu intentar de fer una estimació del valor concret de la demora.  
 
Atenció: No es tracta de fer totes les estimacions i després les mesures, sinó fer l’estimació de la 
demora d’un punt i a continuació fer la mesura segons les indicacions de l’apartat següent. 
D’aquesta manera potser podreu millorar l’estimació de la demora del següent punt a partir de 
l’observació de l’error comès a l’anterior. 
 

c) Mesura de la demora: Ara trobareu els angles de demora dels punts que volem orientar des de P. 
Ho fareu de manera que es vegi molt clar en el dibuix quin és l’angle que mesureu per a cada un dels 
punts.  
Dibuixeu en cada cas la semirecta amb origen al punt P que amb la direcció de referència determina 
l’angle de demora.  
Un cop mesurat l’angle indiqueu-lo al dibuix mitjançant un arc amb una fletxa com en la figura de la 
rosa dels vents que hem vist abans. 

B.5  

Seguiu els passos indicats a l’exercici anterior per trobar les demores dels punts E, F, G i H des de la 
posició del punt Q del dibuix següent. Haureu de començar dibuixant, amb tota cura, la semirecta de 
referència d’origen Q.  
Feu també primer les estimacions, dibuixeu en cada cas els costats dels angles i indiqueu la seva mesura 
de manera ben clara. 
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B.6  

Comenteu si creieu que heu anat millorant la vostra capacitat d’estimar demores a ull. Si penseu que us 
cal, vosaltres mateixos podeu fer més exercicis per practicar. 
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C Orientació sobre el terreny 

Per fer la mesura directa de demores des d’una posició ens caldrà 
determinar la direcció Nord amb la brúixola o amb l’ombra del sol i 
mesurar els angles amb un teodolit. 
 
 

Aquí podeu veure un teodolit professional i un 
teodolit escolar com el que fareu servir. Tots dos 
serveixen per mesurar angles horitzontals i verticals, 
la diferència està en el grau de precisió. 

 
El teodolit té un nivell per assegurar-nos 
l’horitzontalitat, per això les tres potes són 
graduables.  

 
Es poden mesurar angles horitzontals i verticals, tot i 
que per mesurar demores només necessitarem els 
horitzontals.  

 
 

C.1 Estacionament del teodolit 

Poseu-vos a la posició que us indiqui el professor o professora i procediu seguint les seves instruccions a 
estacionar correctament el teodolit. Això requereix dos passos. 

a) Anivellar el teodolit:  

b) Orientar l’angle zero del cercle mesurador horitzontal del teodolit en direcció Nord. 

C.2 Mesura de demores de punts observables 

El professor o professora us indicarà quins punts, observables des de la posició on heu estacionat el 
teodolit, heu d’orientar. 
Abans de fer la mesura de la demora feu-ne una estimació. Recolliu les dades en una taula com: 
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Descripció del punt 
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Mesura de la 
demora amb 
el teodolit 

d 

Error 
 
 

u - d 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 

C.3 Orientació de casa vostra des de l’Institut 

a) Ara que teniu el teodolit estacionat, afegiu als punts a orientar el lloc on viviu, encara que molt 
probablement no sigui observable.  Feu una suposició aproximada de la direcció cap on viviu des de 
l’institut i mesureu la demora corresponent amb el teodolit. 
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D Orientació sobre el mapa 

Per a orientar punts sobre un mapa el primer que haurem de fer és saber la direcció Nord. 
Pot estar indicada explícitament o es pot deduir dels meridians i paral·lels que hi ha 
dibuixats. 

 
 

D.1 Mesura de demores en el mapa. 

Sobre del mapa anterior, el que us proporcioni el professor o professora o el que vosaltres hàgiu portat, 
haureu de mesurar les demores dels punts que heu observat a la pràctica sobre el terreny o dels punts que 
se us indiqui. 
Recordeu que primer heu de dibuixar la semirecta de referència en la posició des de la qual voleu orientar 
els punts. 
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Descripció del punt  que volem orientar 
sobre el mapa 

Mesura de la 
demora  sobre el 

mapa 
 

Mesura de la 
demora sobre el 

terreny 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

D.2 Orientació de casa vostra des de l’Institut  i a l’inrevés sobre el mapa. 

Heu de tenir un mapa on pugueu localitzar l’Institut i casa vostra. 

a) Mesureu la demora de casa vostra respecte de la posició de l’Institut i compareu-la amb la mesura 
aproximada que féreu amb el teodolit. 

b) Mesureu la demora de l’Institut observat des de la posició de casa vostra. Abans de fer la mesura 
sobre el mapa feu-ne una estimació d’almenys el quadrant on es troba. 
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E Orientació amb l’ordinador 

Algunes aplicacions informàtiques com el Google Earth ens donen els angles de demora 
directament en traçar una línia orientada. Us proposem en aquest apartat que us 
familiaritzeu amb l’ús d’aquest tipus de programes per a localitzar punts geogràfics i trobar 
demores.  
 

E.1 Mesura de demores amb l’ordinador  

Seguiu les instruccions, que us donarà el vostre professor o professora, per mesurar amb un programa 
informàtic les demores dels punts que heu orientat en el treball de camp. A continuació teniu unes 
indicacions per mesurar-les amb el programa Google Erth. Seguiu les instruccions o feu el que us indiqui 
el vostre professor o professora.  
 
1. Entreu al programa i useu el zoom per tal de poder localitzar al mateix temps el punt de referència i 

bona part dels punts que heu orientat en el vostre treball de camp. 

2. Obriu la utilitat “regle” que trobareu en una icona de la barra d’eines o desplegant el menú “eines”. 
S’obrirà una finestra. 

3. Escolliu l’opció línia (segurament serà l’opció ja seleccionada per defecte) 

4. Marqueu, clicant amb el ratolí, primer el punt de referència i a continuació un punt qualsevol que 
vulgueu orientar. Es traçarà un segment de línia recta entre els dos punts. A la finestra del regle 
apareixerà la mesura de la distància  i un angle (orientació) que és la demora. Aquesta línia és la línia 
d’orientació. 

5. Agafeu el punt que heu orientat amb el ratolí i moveu-lo. Observeu com va canviant la demora. 

Ara podríeu passar directament al punt 11 perquè els passos següents no són necessaris per a mesurar les 
demores, però us ajudaran a visualitzar l’angle respecte la direcció nord: 
 

6. Situeu el punt  a orientar de manera que estigui cap el Nord (podria ser que la sensibilitat del 
ratolí no us permetés ajustar exactament a 0º,  procureu que l’error sigui com a molt de 

). º1,0±
7. Tanqueu el regle sense esborrar la línia que indica el nord. 
8. Obriu la utilitat “camí” (no a la finestra del regle!) que trobareu a la icona corresponent o 

desplegant el menú “afegeix”. S’obrirà una nova finestra. 
9. Feu un clic amb el ratolí al punt de referència i, a continuació, un clic a un punt que estigui 

en la direcció nord indicada per la línia que heu traçat abans. Us quedarà marcat un camí 
recte que assenyalarà la direcció de referència. Potser no el veureu perquè queda amagat per 
la línia d’orientació que heu fet abans. El podreu veure millor si, obrint la pestanya estil i 
color, el feu força més ample i d’un color que ressalti. 

10. Accepteu i sortireu de la finestra . Obriu novament la finestra del regle. 
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11.  Localitzeu els punts que vau orientar en el treball de camp i moveu l’extrem de la línia d’orientació 
per tal de mesurar les demores de cadascun d’ells i anoteu-les a la taula.  

Descripció del punt  que volem orientar 
sobre el mapa 

Mesura de la 
demora  amb 
l’ordinador 

 

Mesura de la 
demora sobre el 

terreny 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

E.2 Orientació de casa vostra des de l’Institut  amb l’ordinador. 

Localitzeu casa vostra amb el programa d’ordinador que esteu usant.  

a) Mesureu la demora de casa vostra respecte de la posició de l’Institut i compareu-la amb la mesura 
aproximada que féreu amb el teodolit. 

b) Mesureu  la demora de l’Institut observat des de la posició de casa vostra. Abans de fer la mesura  
feu-ne una estimació a ull, d’almenys el quadrant on es troba. Atenció:  haureu de canviar el punt de 
referència! 
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F Disseny i construcció d’una taula 
d’orientació a la Serreta 

La sortida a la Serreta ens permetrà observar i orientar alguns punts notables que es poden 
observar des del lloc on estacionarem els teodolits. A partir de les dades obtingudes 
dissenyareu una taula d’orientació. 
Haureu de presentar un dossier que reflecteixi de manera ordenada tot el treball de la 
sortida i del disseny de la taula d’orientació segons el guió i les indicacions següents 

GUIÓ DEL TREBALL SOBRE SORTIDA A LA SERRETA I LA 
CONSTRUCCIÓ D’UNA TAULA D’ORIENTACIÓ 

 
El dossier que heu de presentar ha de tenir la seva portada, l’índex, ha d’explicar l’objectiu de la sortida 
a La Serreta, tot allò que hi fem i el procés seguit per construir la taula d’orientació.  

• Hi ha d’haver una portada i un índex. Els fulls han d’estar numerats, s’han de respectar els 
marges i tenir cura de l’ortografia i la claredat de les explicacions. 

• Ha de començar explicant l’objectiu de la sortida a la Serreta. 

• Ha de tenir el mapa, o mapes, de la zona, amb la ruta marcada des de l’Institut fins a la 
Serreta. 

• Hi ha d’haver l’explicació dels aparells que fem servir per mesurar els angles horitzontals. 
Es pot adjuntar a més a més un croquis o fotografia. 

• Hi ha d’haver l’explicació de com orientar els aparells per mesurar els angles, és a dir com 
situar la línia meridiana S-N en el lloc de l’observació. 

• Cal dibuixar en el mapa, o mapes, la línia meridiana que passa per la Serreta i explicar com 
ho hem fet. 

• Hi ha d’haver una taula amb els angles que formen amb la direcció S-N les línies que miren 
els diferents elements geogràfics o edificis que identifiquem i observem (Demora).  

• Hi ha d’haver un mapa, o mapes, amb els elements observats marcats. 

• Ha de mostrar els càlculs que fem per calcular les distàncies dels elements observats al 
punt d’observació de la Serreta. 

• Hi ha d’haver en una taula, pot ser una nova fila o columna de la taula anterior, les 
distàncies dels punts observats al punt d’observació. 

• Si heu usat un programa d’ordinador per comprovar distàncies i demores, s’ha d’explicar i 
comentar el grau d’error comès. 

• Finalment hi ha d’haver la taula d’orientació, clara, entenedora i amb els elements 
decoratius que cregueu oportuns, en la qual hi hagi indicades les distàncies als punt 
d’observació. 

• Es pot  presentar fet amb ordinador, totalment o parcialment. 
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Exemple de taula per indicar les dades: 
“A”: Ha de ser un punt concret, per exemple el campanar de l’església de Cardedeu, la torre de 
l’Institut, l’estació de tren, etc. 
“B”: Ha de ser un lloc concret, per exemple la muntanya del Turó de l’Home, o de Montserrat, o 
de Collserola, o  Céllecs, etc 
Hauríeu d’orientar un mínim de 10 punts, intentant repartir-los en els quatre quadrants  entre 0º 
i 360º. 
 

Lloc observat Demora Distància en 
el mapa 

Escala del 
mapa Distància real 

Edifici “A” 316º 4 cm 1:20000 800 m 

Muntanya “B” 52º 20 cm 1:50000 10 km 

... ... ... ... ... 

 
Els punts que proposem orientar són: 
 
L’estació  El Sui  

L’Església  Matagalls  

La Creu de la Serreta  El Turó de l'Home  

La Plaça Alsina  El Montnegre  

L’Institut  El Corredor  

La Torre Amat  Céllecs  

La Torrassa del Moro  La Torre de Collserola  

Sant Esteve del Coll  Montserrat  
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Exemple de Taula d’orientació que podríem fer a la Serreta : 
 

 
 
Les distàncies i els angles de demora d’aquesta taula són reals. Està clar que les ciutats 
indicades no es poden observar i que, per tant, en aquest cas l’orientació s’ha fet sobre el 
mapa. 
La taula que dissenyeu haurà de ser: 

• Amb les  distàncies i angles de demora reals.  

• De punts visibles des de la Serreta. 

• Un mínim de 10 punts 

• Intentar repartir-los en totes les direccions 
En aquest dossier teniu imatges per a donar-vos idees de possibles dissenys. 
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Els Mapes 
Un mapa com aquest ens aniria bé per marcar 
el camí d’anada i de tornada de l’Institut a la 
Serreta. 

Podeu utilitzar un altre mapa, si utilitzeu 
aquest observeu que li  falta l’escala i l’heu de 
trobar. 
Recordeu que haureu de marcar la ruta que 
heu fet per anar i tornar de la Serreta. També
podríeu calcular la d

 
istància tant de l’anada 

trà 
emora   dels punts 

 observats 

o 

l el mapa de la ruta de l’Institut a la 
Serreta. 

com de la tornada. 
Observeu que estan marcats meridians i 
paral·lels. Les línies paral·leles als meridians 
van en direcció Sud - Nord i això ens perme
mesurar els angles de d
observats en el mapa. 
Necessitareu més mapes o usar l’ordinador 
per mesurar les distàncies als punts
i comprovar els angles de demora. 
Els altres mapes, els que utilitzeu per trobar 
distàncies i comprovar angles de demora, n
cal que els adjunteu al treball; en el treball 
només ca
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Taules d’orientació: 
 

Aquesta Taula d’Orientació està al 
Roc de la Lluna de la Serra del 
Catllaràs. 

Els valors numèrics són les alçades 
sobre el nivell del mar dels punts 
observats i del punt d’observació. 

Aquesta imatge és del CEMEME, 
Club Muntanyenc Monistralenc, i l’han 
posat en un àlbum públic del Picassa 
del Google. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Taula d’orientació al Tossal de la Baltasana, 
el punt més alt de les muntanyes de Prades. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Taula d’orientació a la Creu de Saba. 
(Àlbum Picassa: Sant Salvador 
d’Espases i Sant Pere Sacama). 
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Podeu veure moltes taules d’orientació en les imatges del Google i us poden ajudar a dissenyar 
la taula d’orientació que faríeu a la Serreta amb els punts observats durant la sortida. 
 
 

 
 
 
 
Taula d’Orientació que podeu veure a la 
Miranda de Sant Jeroni, el punt més alt de 
Montserrat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEAS (SeccióExcursionista de 

l'Ateneu Santjustenc) 
 

Taula d’orientació construïda en 
ceràmica per Carme Malaret i Xavier 

Modolell a partir dels dibuixos de 
Francesc Riera i Prenafeta. En 

aquesta taula hi havia dibuixats els 
entorns geogràfics visibles des de la 

Penya del Moro. Va ser destruïda per 
uns brètols i substituïda per una de 

nova d'acer. 
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Taula d’orientació a l’ermita de Sant 
Antoni de Camprodon. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A segon d’ESO, el Departament d’Educació Física 
us farà una classe al Matagalls. Quan hi aneu, 
observeu la taula d’orientació que hi ha al cim, al 
costat de la creu. En aquesta imatge l’hem 
encerclada en vermell. 
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