Ajuntament de Campins

Plaça de la Vila, 8. 08472 Campins. Tel. 938475030

I Cursa de vehicles elèctrics pel Montseny
• Presentació
Per commemorar la posada en funcionament del primer punt de càrrega de vehicles elèctrics del Parc
Natural del Montseny situat a Campins, l'Ajuntament d'aquest municipi, juntament amb l'Associació
Volttour (Associació Catalana promotora del vehicle elèctric), organitza la primera cursa de vehicles
elèctrics pel Parc Natural- Reserva de la Biosfera.
Amb aquesta iniciativa pretenem donar a conèixer el mitjà de transport mes respectuós amb l'entorn
i les persones. La manca de soroll i pol·lució dels vehicles elèctrics fa que sigui un sistema de
transport amb un gran encaix en entorns naturals com el Parc del Montseny. També es pretén
apropar aquest mitjà de transport als visitants que s'atansin al parc mòbil o bé gaudeixin de la cursa
en el seu recorregut.
• Data de la cursa
Dissabte, 30 d'abril del 2011.
-

• Programa
7'30
Obertura de l'àrea de recepció dels vehicles elèctrics participants i accés del públic
9 a 11'30 Inscripcions i entrega de documentació
9 a 11
Esmorzar
11'30 a 12 Parlaments i darreres instruccions
12'15
Sortida oficial
13 i 14
Arribada oficial al Punt d'Informació del Parc Natural
14
Entrega de Diplomes i acomiadament oficial dels participants per part de les autoritats
14'30
Tornar a l'àrea de recepció i exposició dels vehicles
15
Dinar de germanor
18
Tancament àrea de recepció dels vehicles elèctrics

• Preu de la inscripció
Per participant 35 euros.
Inclou: documentació del recorregut, energia elèctrica gratuïta per a la càrrega del vehicle elèctric,
esmorzar i dinar per participant.
• Requeriments per participar
Pagament de la inscripció
Tipologia de vehicles que poden participar:
1. Bicicletes i tricicles elèctriques
2. Cotxes i furgonetes elèctriques
3. Escúters i motos elèctriques
Els vehicles han de disposar de la documentació en regla per circular per la via pública i la seva
assegurança a tercers vigent.
Qualsevol participant que no segueixi les normes de trànsit o les indicacions de l'organització serà
exclòs de la cursa automàticament.
Campins, 7 d'abril 2011.
Organitza:

Col·labora:

Volttour
Ajuntament
de Campins

Associació Catalana promotora
del vehicle elèctric
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Dades tècniques de la cursa
•

Fitxa tècnica del lloc de l'àrea de recepció:

El lloc de l'àrea de recepció per els vehicles elèctrics és a l'aparcament municipal al Carrer de la
Font al costat de L'escola.
Disposa de 20 aparcaments per a vehicles amb quatre rodes i 50 m2 per a vehicles amb tres i
dues rodes.
Coordenades E 455454.8, N 4619460.3 (ED50 UTM 31N) Longitud: 2º 27' 47.91'' Latitud: 41º
43' 25.86'' (GPS)
Cada aparcament estarà equipat amb un endoll tipus shucko de 16 A. El quadre de maniobra i
protecció disposarà dels dispositius magneto-tèrmic i diferencial per a la protecció dels vehicles i
les persones.
Aquesta àrea estarà oberta al públic en general.
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Fitxa tècnica del circuit

Distància: 39 quilòmetres
Punt mes alt: Port de Santa Helena, 1229 metres
Desnivell: 926 metres
Etapa única

Perfil del recorregut
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Recorregut:

- Sortida de l'aparcament municipal de Campins, quilòmetre 0.
- Campins - Santa Fe del Montseny (Font de Passavets) per la BV5114, 19 quilòmetres.
- Sant Fe del Montseny (Font de Passavets) – Port de muntanya Santa Helena, 5 quilòmetres.
- Port de muntanya Santa Helena - La Costa del Montseny (interurbà) per la BV5119, 7
quilòmetres.
- La Costa del Montseny – Moscaroles (interurbà), 6 quilòmetres.
- Arribada a la Rotonda del Punt d'Informació del Parc Natural, 2 quilòmetres.
• Assistència en carretera:
En el recorregut del circuit hi hauran 4 punts de control. Estaran a disposició dels participants en
cas de que ho necessitin.
En cas d'averia dels cotxes, furgonetes, motos o bé tricicles elèctrics l'organització no es fa
responsable del seu transport. Els participants han de disposar del propi servei de grua
contractat (assegurança amb assistència en carreteres).
En cas d'averia de les bicicletes elèctriques l'organització es prestarà a transportar la bicicleta
fins al lloc de l'àrea de recepció de vehicles elèctrics (Aparcament municipal de Campins).
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Plànol del recorregut del circuit.
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Portal inflable

S'instal·larà al lloc de sortida i d'arribada de la cursa.
A la part superior hi haurà una pancarta amb el títol i motiu de la cursa i dos de laterals reservat
per l'anunci del programa de la jornada i els anuncis dels col·laboradors.
Les mides de la pancarta superior és de 1930 mm x 935 mm i la mida de la pancarta lateral és
de 2166 mm x 1000 mm
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