
 

 

 

Institut Barcelona Esports 
Av. de l’Estadi, 40 
08038 Barcelona 

              Telèfon 934 023 000 

 
Benvolguts amics i amigues, 

Us informem que la FESTA DEL BARNATRESC 2019 que celebra el seu 20è aniversari, es realitzarà 
el  dia 23 de gener del 2020 al espai Fabra i Coats, Fàbrica de Creació de Barcelona, c. de Sant Adrià 
20, de Barcelona  (Metro L1 Sant Andreu). 
 
Aquest acte obert a tothom té como a finalitat el lliurament de: 
 

• Lliurament de pins corresponents a les assistències a les caminades del Barnatresc 2019. 

• Lliurament de premis i mencions especials del “Concurs fotogràfic Barnatresc 2019”. 

• Lliurament de premis al concurs literari “Vivències Barnatresc 2019”.   

• Lliurament de les acreditacions de Màster Barnatresc.  

• La presentació del calendari de caminades del Barnatresc i del Naturtresc per al 2020 que podeu 
trobar al dors d’aquest escrit. 

 
La Fàbrica estarà oberta a partir de les 19.30 h per a què pugueu consultar quina ha estat la vostra 
participació en les caminades del 2019  i, en conseqüència, quina versió del pin us correspon. A més 
podreu visitar l’exposició de les obres fotogràfiques presentades al concurs d’enguany. El tancament 
de l’acte i lliurament de pins serà a les 21.00 h.   
 
Recordeu que per recollir el pin cal portar el codi de barres del carnet Barnatresc ja que tots els 
llistat estan confeccionats amb el codi de barres, no pel nom de la persona. 
 
El primer lliurament de les acreditacions de Màster Barnatresc (pin d’or recollit els ans 2016, 2017 

i 2018) serà en aquesta Festa del Barnatresc del 2019.  

A les persones que considerin que els correspon se’ls aconsella que consultin el llistat que hi ha a 

internet per verificar que hi són. El llistat el trobaran en aquesta adreça: 

 https://www.euro-senders.com/barnatresc/img/caminades/Master/Masters%202018%20cb.pdf 

Cas de detectar algun error cal enviar un correu electrònic a: asenexba@euro-senders.com  amb les 
dades de la persona i explicar el cas   
 
Si encara no ens heu fet arribar la vostra adreça electrònica i encara no disposem de la vostra data 
de naixement ho podeu fer el mateix dia de la festa o a través del correu electrònic asenexba@euro-
senders.com. 
  
Aprofitem l’ocasió per indicar-vos que el telèfon d’informació del Barnatresc i del Naturtresc és el 
616 672 173. Hi podeu trucar els dilluns feiners de les 17 a les 21 hores. També podeu rebre tota la 
informació sobre les caminades al web: www.euro-senders.com/barnatresc. 
 
 
INSTITUT BARCELONA ESPORTS                                                       ASSOCIACIÓ D’ENTITATS  
AJUNTAMENT DE BARCELONA                                              EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS 
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CALENDARI D’ACTIVITATS 2020 
 

BARNATRESC 
 

 Data                                  Entitat                        Caminada 

26 de gener F. Martinenc Caminada a Sant Martí de Provençals (marxa nòrdica) 

09 de febrer UEC d’Horta Caminada a Horta-Guinardó 

08 de març AE Muntanya Caminada a Sant Andreu  

05 d’abril AEEF Llobregat -Besòs 

10 maig AEEB Caminada de Barcelona 

07 de juny AEEB Caminada del Barnatresc Sostenible  

27/28 de juny AEEF Caminada Nocturna 

27 de setembre UEC de Sants Caminada de Sants  

17 i 18 d’octubre  AEEB  Barnatresc Internacional  

15 de novembre FEB Caminada a Montjuïc (marxa nòrdica) 

20 de desembre CE Pirenaic Caminada del Nadal Solidari 

 
 
NATURTRESC – CAMÍ DE SANTIAGO DE CATALUNYA 
 

 Data                      Entitat                 Excursió 

19 de gener F. Martinenc Coll de Panissars – Carretera GI-502 (15,3 km) 

16 de febrer CE Pirenaic Biure - Figueres (13,7 km) 

22 de març AE Bufalà Figueres - Bàscara (14,8 km) 

19 d’abril FEB Bàscara - Cervià de Ter (14,8 km) 

1/2/3 de maig AEEF Cervià de Ter - Girona (15,3 km) 
Bescanó - el Pasteral (15,2 km 
El Pasteral - Susqueda (10 km) (tram neutralitzat) 
pantà de Susqueda - pantà de Sau (17 km) 
 

21 de juny UEC d’Horta Vilanova de Sau- Vic (13,9 km) 

05 de juliol F. Martinenc Santa Eulalia de Riuprimer - l’Estany (13,5 km) 

12/19 juliol AEEF Andorra (Turisme i excursions) 

06 de setembre AE Muntanya Moià Santa Maria d’Oló (11,0 km) 

04 d’octubre UEC de Sants Santa Maria d’Oló – Urbisol (11,0 km) 

08 de novembre FEB Artés – Sant Benet de Bages-Viladordis (15,4 km 

22 de novembre AEEF Viladordis – Sant Jaume de Castellbell (13,1 km) 

13 de desembre AE Muntanya Sant Jaume de Castellbell - Montserrat (10,1 km) 

 
CAMINADA INTERNACIONAL DE BARCELONA 
 

17 i 18 d’octubre AEEB 3 o 4 itineraris diferents cada dia (10, 20, 30, i 40 km) 

 
Nota: aquest calendari pot tenir alguna modificació al llarg de l’any, és per això que us 
recomanem que consulteu sovint els webs: www.euro-senders.com/barnatresc  
www.euro-senders.com/naturtresc i www.euro-senders.com/internacional   
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