PLATAFORMA WEB
www.naturalocal.net
Estem creant una Plataforma de Municipis de Catalunya
amb continguts turístics per promocionar el Patrimoni Local.

PLANIFICAR DES DE CASA
• Podràs conèixer els itineraris representatius de tots els
municipis adherits.
• Triar la proposta que més et convingui i saber totes les
seves característiques per tal que la sortida sigui un èxit.
• Informació tècnica, serveis, descripcions, visites recomanades, punts d’interès, comentaris d’altres usuaris...
• Pertànyer a un CLUB i tenir accés a més informació i altres
avantatges.

NaturaLocal

La Torre
de Claramunt
RUTES AUTOGUIADES

Si esteu interessats a patrocinar, ﬁnançar o ajudar
que el vostre municipi formi part de la plataforma
Natura Local de promoció del patrimoni natural,
escriviu o truqueu-nos sense cap compromís.

Tels. 600 44 37 42 / 617 51 87 50
www.facebook.com/NaturaLocal
info@naturalocal.net

www.naturalocal.net
AMB EL SUPORT DE:

Una nova manera de fer natura

VÍDEO EXPLICATIU
La millor i més fàcil
manera de conèixer en
què consisteix el projecte
Natura Local és a través
d’aquest simpàtic vídeo
d’animació on, en un
parell de minuts, et faràs
una idea de tot allò que
podràs fer amb la nostra
web i aplicacions per a
mòbil.

www.naturalocal.net/nosaltres

Ajuntament de La Torre de Claramunt
Plaça Ajuntament 1
08789 – La Torre de Claramunt
Tel: 93 801 0329
www.latorredeclaramunt.cat

Ajuntament de La Torre de Claramunt

@latorredeclaramunt

APLICACIÓ PER A MÒBILS
DESCARREGA-TE-LA GRATIS
• Podràs tenir accés als municipis de la Plataforma.
• Saber la seva proposta d’itineraris.
• Accedir a informació complementària.
• Gaudir dels continguts divulgatius.
• Utilitzar el telèfon per fer la ruta sense sortir de l’aplicació.

TRIA RUTA
Un cop triat el
Municipi, selecciona
la Ruta que prefereixis
fer, en funció de si vols
anar a peu o en bici,
la diﬁcultat, quines
temàtiques, etc.

QUÈ VEURE
Oferim també tota la
informació d’interès al
voltant de la Ruta triada
i dels municipis més
propers. Com saber on
menjar, on allotjar-te,
llocs d’interès, etc.

REGISTRA’T
És molt fàcil, només et prendrà 15 segons.
Pas 1. Fes clic sobre el botó de REGISTRA’T
Pas 2. Introdueix el teu email i una
contrasenya i ja formaràs part de la
comunitat Natura Local i podràs gaudir
de l’aplicació i de tots els avantatges
de ser-ne membre.

ON ANAR
Primer activa el GPS.
Automàticament
apareixerà el municipi
que tinguis a prop, si no
en troba cap amb rutes
Natura Local,, aleshores
tria ON ANAR.

INICI RUTA
Una eina molt important és saber com
arribar al punt d’origen de la Ruta. En
això també hi hem pensat i, per mitjà
d’un mapa detallat, podràs arribar a
l’estacionament d’una manera senzilla
i sense pèrdues, i ja estaràs a punt per
activar el botó de FER RUTA.

FER RUTA
Comença l’aventura. A través del telèfon
podràs veure la ruta i la direcció a seguir.
Al llarg del camí apareixeran un seguit de
llocs d’interès àmpliament detallats, que
faran de la teva passejada una experiència
didàctica i enriquidora al descobrir secrets
amagats de l’entorn que t’envolta.

DADES NAVEGACIÓ
A través d’un intuïtiu panell podràs anar
observant, a mesura que fas la ruta, totes
aquelles dades que et poden ser d’utilitat:
el temps transcorregut, la distància feta,
la que resta per acabar,
la velocitat mitjana, el desnivell superat,
la direcció que estàs prenent, etc.

ALERTES
• Quan siguis a prop d’un Punt d’Interès el telèfon t’avisarà a
través d’una alarma de proximitat.
• En punts conﬂictius apareixerà una alerta amb indicacions i
suggeriments que cal seguir.
• Molt important, si et desvies del camí previst o avances en
sentit contrari, passats 100 m, una nova alarma t’avisarà i et
durà de nou al camí correcte.

OPINA I VALORA
Moltes persones acostumen a triar una
Ruta a través de les recomanacions
d’altres usuaris. Nosaltres ho hem tingut
en compte i és per això que us animem
que deixeu els vostres comentaris i
valoracions a través del telèfon o al web
per tal d’ajudar a la resta de la comunitat.

MOLT IMPORTANT
• Guarda la ruta que vols fer a GUARDAR RUTA OFF-LINE
• Fes la NAVEGACIÓ OFF-LINE. Utilitza la ruta que tens
guardada a RUTES FAVORITES.
• Activa el GPS i estalvia el màxim de bateria possible.
• Aquests i d’altres consells els trobaràs a SABER MÉS del
menú principal de I’aplicació. Bona ruta! ;)

