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ASSOCIACIÓ D'ENTITATS 
EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS
Elkano, 24, bxs.- 08004 Barcelona

MEMÒRIA DE L’EXERCICI 2020
Moviment de socis
Durant l’exercici 2020 no s’ha produït cap baixa entre els membres de l’associació.

Assemblees Generals
Es va efectuar l’Assemblea General Ordinària el 30 de juny de forma telemàtica
degut a la situació de confinament generat per la pandèmia del COVI 19.

Activitats efectuades

Al llarg de l’any s’ha portat a terme: 
• Tres caminades del calendari del Barnatresc (la del març amb marxa nòrdica)
• Tres caminades del Naturtresc (amb pràctiques de raqueta de neu).

La resta d’activitats del Barnatresc i del Naturtresc, la Caminada Internacional
de Barcelona, la sortida a Andorra i el curs de GPS no es vàrem poder realitzar
per la pandèmia

Junta Directiva   
Durant l’any 2020 s’han efectuat diverses reunions cada mes que, a causa de la
pandèmia s’han hagut de realitzar de forma telemàtica.

Moviments a la Junta Directiva
En el decurs de l’any no s’ha produït cap modificació al si de la junta directiva, que
a 31 de desembre del 2020 estava composta com segueix:

President: Enrique Francès i Gaspar
Vicepresident: Ramon Tornero i Masip
Secretari: Josep M. Jerez i Amat
Tresorera: Carme Figueras I Traver
Administrador: Miquel de la Fuente i Capdevila 
Vocal: Rafel Saperas i Ferra
Vocal: Neus Borràs i Farran
Vocal: Enric Bertran i Fernàndez
Vocal: Sergio Sesé i Sanjuán
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Conjuntament amb l’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona es
creà un calendari de caminades urbanes amb el denominador comú de: 

BARNATRESC-2020.

L’objecte d’aquesta iniciativa, que és continuació i conseqüència de les caminades
iniciades en el 1999, és la difusió entre la ciutadania de la pràctica de l’excursio-
nisme i de promoció de les entitats que formen l’associació.

CALENDARI DE LES CAMINADES EFECTUADES
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Barnatresc 2020

Data  
21 de gener
18 de febrer
18 de març

Entitat
S.E.F. Martinenc
UEC d’Horta
A.E. Muntanya

Caminada
Caminada a Sant Martí de Provençals
Caminada a Horta-Guinardó
Caminada a Sant Andreu (marxa nòrdica)

CAMINADES ESPECIALS
El 20 de setembre es van organitzar dues caminades de forma simultània en
dos itineraris diferents.
Degut a la pandèmia es van haver de prendre mesures especials com és el
cas de la limitació de participants, els subdividir-los per dos torns de sortida en
cada itinerari i l’haver-se d’inscriure previament a través del nostre web.
Un itinerari tenia la sortifa i arribabada al parc Joan Miró i tenia un recorregut
per la montanya de Montjuïc
L’altre itinerar tenia la sortida iarribada a l’arc de Triomf amb un recoregut per
la zona  litoral
La participció estava limitada a 500 persones, en els dos torns.

MARXA NÒRDICA
Degut a la limitació de les activitats tant sols es va poder fer una activitat de
marxa nòrdica que va ser concretament a la Caminada de Sant Andeu de
Palomar
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SENYALITZACIÓ DEL BARNATRESC

La senyalització continua essent la tradicional d’aquesta activitat:

Des del 2016 s’ha incorporat en el punt de sortida i arribada i en el control de
pas un plafó amb la informació de la caminada que s’està realitzant

BARNATRESC CURIÓS

Després de dos anys (2018 i 2019) de donar aquesta oportunitat als assistents
del Barnatresc cal deixar constància de que ha estat un èxit i que en cada ca-
minada hi ha hagut una magnífica afluència de participants, normalment su-
perior a la que la persona que la realitza el professor de geografia i d’història i
guia cultural: Narcís Fradera i Bota, professor ex de l’Institut XXV Olimpíada
voldria per poder fer arribar les seves explicacions a tots els assistents.

CINTA DE PLÀSTIC

FLETXA
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CORREU ELECTRÒNIC
El nombre d’adreces de correu electrònic existens a la base de dades a
31/12/2020 era de 27214.

Si es té en compte que a la base de dades hi havia 43863 fitxes vol dir que hi ha
poc més d’un 63,5% de persones que ja l’ham facilitat i, està clar, que l’evolució
d’aquest nombre d’adreces de correu electrònic a evolucionat molt favorablement
en els darrers 6 anys. 

Any         quantitat
2014       15519
2015 18303
2016 21158
2017 23839
2018 25673
2019 27214
2020       27892



TRAMESA D’INFORMACIÓ A TRAVÉS DEL CORREU ELECTRÒNIC
Una vegada més, per les limitacions de la pandèdia, es van realitzar una sèrie de
trameses a través d’aquest procediment.
Per un costat tenien la missió de mantenir el contacte amb els/les caminadors/es,
per un altre es pretenia donar-los ànims en una situació molt estressant.
També es van aprofitar aquestes trameses d’informació per fer arribar als/les ca-
minadors/es propostes d’itineraris del Barnatresc que s’havien realitzat en temps
anteriors.
Es van fer 11 trameses de correu electròic ambs els membres de la base de dades
dels quan en disposaven l’adreça.
Defet, aquest ha estat, juntament amb la pàgina web, els únics canals que s’han
pogut emprar per mantenir aquest contacte.

BARNATRESC VIRTUAL i SENYALITZAT “Barnatresc per barris)
Per tal de cercar un nou camí per poder oferir la possibilitat de
fer caminades tot i mantenint-se les restriccions de la pandèmia,
el mes d’agost es van començar a fer gestions amb diferents
empreses per intentar posar en marxa una nova forma de re-
alitzar les activitats del Barnatresc.
Després de diferents gestions amb empreses i amb l’IBE vam
arribar a la conclusió de que la millor forma d’aconseguir una
eina que ens permetés el nostre objectiu era la creació pel nos-
tre compte d’una aplicació informàtica.
A través d’Amaltea, el nostre assistent informàtic de sempre es van començar les
converses fins que a finals de desembre es va concretar l’encàrrec a aquesta em-
presa de l’App: Barnatresc Virtual i altres caminades.

En paral·lel a aquest gestió es va idear una altra versió de re-
alització de les caminades ja que ja es preveïa que hi hauria
gent dels/les participants/tes al Barnatresc presencial que no ho
tindrien fàcil per aplicar els condicionants que una aplicació in-
formàtica requereix amb l’ús del mòbil.
És per aquest motiu que es va crear el Barnatresc Senyalitzat,
que en unes dates concretes es podrà fer a l’hora que interessi
perquè se senyalitzará l’itinerairi però no hi haurà cap mensa de
servei (controls, WC, ambulàncies i sanitaris, avituallaments, do-
cumentació, etc.) sols la senyalització tradicional del Barnatresc
a base de fletxes de color verd. Passats els dies previstos es retira la senyalitza-
ció.

Aquestes dues versions del Barnatresc, dins del concepte “Barnatresc per barris”
va tenir el seu inici en el mes de març del 2021 amb molt bona acollida. 
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CONVENI DEL VOLUNTARIAT
Per especial indicació de la nova gestoria i com a eina per regularitzar i legalitzar
l’actuació del veluntariat de les entitats associades en les activitats e l’AEEB  es
va redactar un document que es va defiir com a:

CONVENI MARC D’APORTACIÓ  DE VOLUNTARIAT ENTRE L’ASSOCIACIÓ
D’ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS i CADA UNA DE LES EN-
TITATS ASSOCIACIDES QUE LA FORMEN

En aquest conveni es defineix:

- El compromís del voluntariat
- Les tasques que podrà haver de realitzar
- Els seus drets
- Els seus deures

TRANSPARÈNCIA ADMINISTRATIVA AL WEB
A l’apartat corresponent a “asenexba” del web de l’entitat es va posar al dia i am-
pliar la informació adient per fer pública la transparència administrativa de l’entitat,
amb informació concreta i detallada de:

- Què és l'AEEB
- Legislació
- Estatut
- Junta Directiva
- Pressupostos
- Estats de comptes
- Memòries
- Subvencions
- Com es gestiona l'entitat
- Voluntariat
- Entitats
- Activitats
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CARNET BARNATRESC

Des del setembre del 2007 que es va editar una nova versió del carnet dels par-
ticipants del Barnatresc l’èxit de participació ha estat espectacular, tal com figura
a les estadístiques corresponents.

A partir de la caminada de Sant Andreu del 2017 es va modificat el procediment i
es va passar a facilita el carnet al participant que no en tingui o que se l’hagi deixat
a casa en el lloc de la sortida abans de donar la sortida a cada caminada.

Per donar més impuls a aquesta iniciativa s’ha creat un sistema pel qual les per-
sones que ho desitgin poden passar les seves dades per internet i quan acudei-
xen a la caminada solament han de passar per una carpa establerta a recollir el
carnet ja confeccionat sense fer cues.

Això ha representat un important estalvi en el cost de la tramesa de carnets i so-
bretot una comoditat real per obtenir el carnet.

També s’ha aconseguit que tots/tes els participants/es ho facin amb el carnet i així
se’ls pot llegir el codi de barres a la sortida, al control i a l’arribada amb la conse-
qüent agilitat per computar les participacions.

ÚLTIMA VERSIÓ DEL SISTEMA DE SUBMINISTRAMENT DEL CARNET
A partir del 19 de novembre del 2020 s’ha posat en marxa un nou sistema de fa-
cilitar el carnet.
Els interessats en tenir el carnet Barnatresc, o els  que l’han perdut, al web de
l’entitat tenen a la seva disposició un formulari per demanar-lo. 
Per un procediment informàtic, quan es rep aquesta solicitud, a través d’un correu
electrònic s’envia a l solicitant un arxiu .pdf en el qual hi ha imprès el carnet per
les dues cares amb l’explicació del que han de fer per materialitzar-lo.
També per un procediment informàtic l’entitat rep les dades del solicitant de forma
que amb un “copiar i enganxar” es poden introduir a la base de dades.

Aquest sistema, a més de ser ràpit i senzill té l’avantatge de que s’eviten errors
en prendre les dades i en el seu trasllat a la base de dades
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BASE DE DADES 

Des deL 2007 es gestiona una base de dades amb les fitxes dels participants a
les caminades del Barnatresc.

Aquesta base de dades està legalment enregistrada a nom de l’Associació d’Entitats
Excursionistes del Barcelonès i compleix amb totes les requisits que estableix la llei.

A més de permetre la tramesa d’informació de les activitats que s’efectuen, actual-
ment per correu correu electrònic, és l’instrument que permet computar les assis-
tències de cada participant a efectes d’estadístiques i del lliurament de pins que
anualment s’efectua.

L’evolució de la base de dades des del 2013 és la següent:

A 31 de desembre del 2020
a la base de dades hi havia:
43.883 fitxes
(27625 de dones)
(16258 d’homes).
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INCENTIUS A LA PARTICIPACIÓ

Per tal de potenciar i d’incentivar la participació ciutadana des de fa anys es
van establir cinc instruments:

1. Festa del Barnatresc
2. Lliurament de pins 
3. Concurs de fotografia
4. Concurs literari denominat “vivències Barnatresc”
5. Màster Barnatresc

En el 2020 degut a la pandèmia no se n’ha pogut realitzar cap

PRIVACITAT

A partir del maig del 2018 ja no es tramet informació per correu ordinari, sola-
ment es fa per correu electrònic.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a
la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals
(RGPD), s’ha tramès un formulari a totes les persones de les quals tenim
l’adreça de correu electrònic per tal que manifestin de forma fefaent que ac-
cepten que se’ls envïi informació de les activitats de l’IBE, de l’AEEB i de les
entitats que la formen.

Per altra part, tal de mantenir la privacitat de les dades de les persones que fi-
guren a la base de dades del Barnatresc, s’ha optat per relacionar les partici-
pacions pel número del codi de barres en lloc de fer-ho pel nom.
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Naturtresc - 2020

En el 2020 s’ha continuat fent les sortides amb el mateix sistema que s’havia ini-
ciat i s’ha comptat amb la valuosa participació de l’Institut Barcelona Esports de
l’Ajuntament de Barcelona en l’edició i la tramesa de la  documentació. 
La realitat és que la participació a les excursions del Naturtresc al llarg dels tres
darrers anys ha estat molt fluixa, en el 2017 es van perdre més de 150 participa-
cions respecte al 2016 i en els anys 2018 i 2019 la davallada ha passat a ser
d’unes 400 participacions cada any respecte al 2016.

Va arribar el punt en que la junta va a ver de decidir si s’eliminava aquesta activitat
o se li donava un gir de 90º.

Es va decidir canviar el sistema de proposar les excursions i es va optar per seguir
un mateix itinerari, en aquest cas es va optar pel Camí de Sant Jaume a Catalunya.

Cada mes es fa un tram d’aquesta ruta i després de l’experiència dels dos primers
mesos del 2020 cal dir que el canvi ha estat encertat i la participació a retornat
als nivells d’anys enrere.

Però la pandèia també ha trencat l’evolució d’aquesta activitat i després de la sor-
tida del mes de març no se n’ha fet cap mes.
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CAMINADA INTERNACIONAL DE BARCELONA
International Walk of Barcelona

Per qüestions pràctiques el gener del 2018 l’Associació Caminada Internacional de
Barcelona es va fusionar a l’Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès.

Per a l’Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès és com si la Caminada
Internacional de Barcelona s’hagués convertit en la “germana gran” del Barnatresc.

A la CIB del 2018 tots/es els/les posseïdors/res del carnet Barnatresc van poder fer
algun dels itineraris de 20 km en les mateixes condicions que el del Barnatresc.

A partir del 2019 no solament han pogut realitzar els itineraris de 20 km sinó que
també han pogut fer qualsevol dels itineraris de la CIB (20, 30 i 40 km), en les
mateixes condicions que si fossin itineraris del Barnatresc (no hi ha inscripció prè-
via, la inscripció és gratuïta i els compta com a partici-pació del Barnatresc als
efectes del pin corresponent).
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L’origen, l’embrió d’aquesta activitat va ser la Caminada Internacional Urbana
que es va organitzar el 2001 que es va organitzar per seguir la idea d’ampliar la
proposta d’activitats. En aquesta ocasió i en la de l’any següent l’activitat era una
mena de complement de la Marató de Barcelona. 

A l’any següent passà a tenir dos itineraris si bé es continuava fent en un sol dia.
En el 2004 la versió de 10 km passa a ser el Barnatresc Internacional i l’activitat

passa a fer-se en dos dies
En el 2006, amb la intenció d’accelerar l’ingrés a la IML, es va avançar la data de realit-

zació de la CIB al mes de gener, amb tant mala sort que el temps va ser molt dolent, fins
i tot va nevar a la serra de Collserola, i els recorreguts de 30 km es van haver d’anular.

L’assemblea de la IML a Vancouver (USA) el maig del 2006 no va donar el vist-
i-plau a la incorporació de la CIB al seu si i es va haver de repetir la caminada el
mes d’octubre, essent considerada aquesta última la oficial d’aquest any. 

El setembre del 2007, a Arenzano, Itàlia, la IML acull com a membre de ple dret l’As-
sociació Caminada Internacional de Barcelona i la Caminada Internacional de Barce-
lona passa a formar part del calendari de caminades d’aquest organisme internacional.

En l’edició d’aquest any la CIB amplià els itineraris a dos jocs (joc Llobregat, que
va ser el primer, i el joc Besòs) per tal d’oferir una altenativa amb major varietat de
paisatges als participants. 

Cada any, alternativament, la CIB es fa en un d’aquests dos jocs d’itineraris, en
el 2007 s’estrena el joc del Besòs.

Des de llavors s’han succeït les edicions a base d’alternar els dos jocs d’itineraris.
Es va establir que el centre neuràlgic dels itineraris del Llobregat seria el polies-

portiu de l’Espanya industrial i que per als itineraris del Besòs seria el poliesportiu
de la Trinitat.

Això no obstant, en el 2017 va caldre canviar el centre neuràlgic dels itineraris
del Llobregat per problemes d’aforament del poliesportiu de l’Espanya Industrial i
es va passar a l’Auditori del Centre Cívic de les Cotxeres de Sants.

En el 2018 la Caminada Internacional de Barcelona va tenir com escenari els iti-
neraris del Besos, amb el centre neuràlgis al poliesportiu de la Trinitat.

En el 2019 la Caminada Internacional de Barcelona va tenir com escenari els iti-
neraris del Llobregat, amb el centre neuràlgis a l’Auditori del Centre Cívic de les
Cotxeres de Sants.

En el 2020 tocava fer els itineraris del Besòs, es van fer tots els
preparatius per intentar poder portar a terme l’activitat, fins i tot es
va preveure el punt de sortida i arribada dels itineraris a l’aire lliure,
concretament  a l’accés al Parc de la Maqinista, amb totes les pre-
visions possibles per complir amb la normativa vigent. 
Però en el 2020 no va ser possible portar a terme aquesta activitat.
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Representació a Blankenberge 2010
En ocasió de la invitació que
ens va fer l’organització de la
Caminada Internacional de
Blankenberge, durant els dies 1
i 2 de maig vam tenir ocasió
d’assistir a aquest event amb la
condició de país invitat pel go-
vern de Flandes.

Un grup de més de 40 perso-
nes van fer el desplaçament
amb autocar fins a la localitat
belga. 

El grup estava format per l’es-
bart Renaixença del Poble-sec de Barcelona i per una vintena de col·laboradors de
la nostra entitat.

Assemblea a la IML WA a Barcelona 2011
Es va realitzar en coincidència
de la Caminada Internacional
de Barcelonadel del 2011, entre
els dies 12, 13 i 14 d’octubre del
2011. Els actes van inclore:
Recepció oficial per part de la
Regidora d’Esports de l’Ajunta-
ment de Barcelona al Palau
Reial Major i visita al Museu
d'Història de la Ciutat
Visita a Montjuïc, fonts Màgi-
ques i poble Espanyol
Visita a Montserrat amb recep-

ció oficial per part de la comunitat benedictina, visita a les instal·lacions, visita al
museu i assistència al concert de l’Escolania montserratina.

Representació a Chantonnay 2015
En ocasió de la invitació que
ens va fer l’organització de la
Caminada Internacional de
Chantonnay, durant els dies del
13 al 16 de maig del 2015 vam
tenir ocasió d’assistir a aquest
event amb la condició de país
invitat pel municipi de Chanton-
nay (França).

Un grup de més de 20 perso-
nes es van desplaçar a la po-
blació francesa per
confraternitzar amb els com-
panys francesos de la IML WA. 
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Evolució de la participació després de l’ingrés a la IML WA

Blakenberge 2019
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PÀGINES WEB A INTERNET
Per tal de facilitar la recepció d’informació, a més de les trameses que s’efectuen

a través dels mitjans de l’Ajuntament de Barcelona i del correu electrònic, s’ha
continuat treballant amb la pàgina web a Internet, que es va posar en marxa EL
2001, a través de la qual es pot rebre tota la informació de les activitats que orga-
nitza l’associació.

L’accés a la informació de les nostres activitats es fa a través de tres pàgines
especialitzades, les adreces de les quals són:

www.euro-senders.com/barnatresc

www.euro-senders.com/internacional
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www.euro-senders.com/naturtrec

A més també hi ha la pàgina dedicada concretament al conjunt de l’associació,
l’adreça de la qual és:

www.euro-senders.com/asenexba
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RELACIÓ D’ENTITATS ASSOCIADES A 31/12/2020
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Documentació recollida, elaborada i maquetada per:
Josep M. Jerez i Amat


