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Resum històric  2000 - 2019



L’any 1997 membres de l’AEEB i de l’IBE (llavors Àrea d’Esports de l’Ajuntament
de Barcelona) vam iniciar unes converses amb la finalitat de crear uns itineraris
permanents (senders urbans) a la ciutat de Barcelona.

L’AEEB vam exposar l’experiència que sobre aquest tema coneixíem de París i
d’altres ciutats europees i del bon acolliment que els ciutadans d’aquestes
poblacions li havien prestat.

Per part de l’Àrea d’Esports hi va haver una molt bona acollida a la proposta i vam
començar a fer gestions per veure com es podia fer realitat aquest tema.

Vam estar exposant idees i possibilitats però tot va quedar en el no res degut a dos
problemes insuperables:

• La qüestió econòmica

• La normativa sobre senyalitzacions a la via pública de la ciutat.

No hi havia manera d’aconseguir un finançament i, segons les normatives, el
departament corresponent de l’Ajuntament no ens deixava posar una senyalització
permanent a la via pública

Malgrat tot, es va estar treballant ens uns itineraris, en diversos sistemes de
senyalització i en propostes a presentar a possibles espònsors.



L’any 1998, seguint amb la idea que s’havia exposat l’any anterior, es va pensar

en la possibilitat de promoure caminades per la ciutat a través d’itineraris no

permanents; és a dir, proposar fer caminades per uns itineraris senyalitzats de

forma provisional, amb uns continguts concrets i amb la idea de retirar tota la

senyalització un cop realitzada l’activitat.

La idea va anar prenent forma i fins i tot es va realitzar la primera “caminada”.

Aquesta caminada va es va fer amb caràcter “privat”, és a dir, no es va fer cap

publicitat i solament i van participar, com a “conillets d’índies”, persones de l’Àrea

d’Esports i de l’AEEB.

Es va fer un recorregut curt, d’uns 5 km, pel barri de les Corts. Es van improvisar

unes fletxes a mà i amb un disseny molt primari. Solament es tractava d’un assaig i

de veure si la cosa podia rutllar

Tots vam quedar molt satisfets de la prova, tant els “organitzadors” com els

participants i això ens va fer decidir a tirar endavant el projecte.

Tot i que encara que no se li havia posat nom, el BARNATRESC ja havia nascut

Com va néixer el Barnatresc



L’any 1999, va ser el primer any amb caminades urbanes amb
participació ciutadana.

Es van convocar dues caminades.

• I Caminada de Barcelona

La primera que es va organitzar com a tal

• I Caminada de la Platja

En aquells anys l’Àrea d’Esports organitzava la Festa de la Platja, una
colla d’activitats de tota mena, fins i tot una sardinada, al llarg de les
platges de Barcelona.

Després de veure la bona acollida que havia tingut la Caminada de
Barcelona, l’Área d’Esports va encarregar a l’AEEB que muntés una
caminada dins de la Festa de la Platja d’aquesta any. Un altre èxit.



Vist la bona acollida que les caminades tenien
entre la ciutadania, es va convenir en formalitzar
un calendari de caminades amb la idea de
donar-li difusió i d’aconseguir la millor
participació.

Se li havia de donar un nom i l’Enric Francés
Gaspar va ser el padrí, i tots hi vam estar
d’acord:

El calendari de caminades es diria:

BARNATRESC



Perquè BARNATRESC ?

Per una part barna (reducció “popular” de Barcelona)

Per l’altra tresc (del verb trescar, que significa Caminar, treballar, afanyosament,
apressadament.Trescar per la muntanya. Avui descansarem, però demà ens tocarà
de trescar (Gran Diccionari de la Llengua Catalana).

Per tant Barnatresc voldria dir: caminar per Barcelona

El concepte que es va definir per a aquesta activitat va ser el de les tres “C” :

Caminar: una activitat física esportiva, amb les conseqüències beneficioses per a
la salut que comporta.

•Civisme: respectar i compartir l'àmbit urbà (parcs, places, carrers, etc.) d'una una 
ciutat, en aquest cas Barcelona 

•Cultura: conèixer la ciutat en general i, més concretament, conèixer i valorar en 
particular les seves zones verdes, els monuments, l'arquitectura, la història, 
l'urbanisme... 



Barnatresc

Resum històric  2000 - 2019



2000

Activitat Entitat Assistència

II Caminada de Barcelona AEEB 1201

II Caminada Festa de la Platja AEEB 1001

I Caminada per Sant Andreu de Palomar AE Muntanya 980

Cursa i Caminada Popular a Collserola CEC 2104

VII Caminada a Montjuïc FEB 988

Sumen 6274

Primer calendari de 

caminades Barnatresc



L’any 2000, es van produir les novetats següents:

Es confecciona el primer calendari “oficial” del Barnatresc, la base del calendari són 
dues activitats que ja s’efectuaven abans de posar en marxa el Barnatresc:

• Caminada a Montjuïc (FEB)

• Cursa i Caminada Popular a Collserola (CEC)

A aquestes activitats es van afegir les dues que ja s’havien iniciat l’any anterior:

• Caminada de Barcelona (AEEB)

• Caminada a la Festa de la Platja (AEEB)

I una cinquena que s’incorporava al calendari amb una marcada intenció de centrar-
la en l’exmunicipi de Sant Andreu de Palomar :

• Caminada per Sant Andreu de Palomar (AE Muntanya)



2001

Activitat Entitat Assistència

Caminada a Gràcia CE Gràcia

UEC de Gràcia

933

Caminada Internacional Urbana AEEB 433

Caminada de Barcelona AEEB 1102

Caminada a la Festa de la Platja AEEB 985

Caminada per Sant Andreu de Palomar AE Muntanya 1006

Besòs - Llobregat AEEF 463

Caminada a Sants - l’Hospitalet de Ll. UEC de Sants

CM Hospitalet

1084

Caminada a Montjuïc FEB 1003

Sumen 7009



L’any 2001, es van produir les novetats següents:

• Lliurament de pins. Es va posa en marxa un sistema per incentivar la 
participació a base d’atorgar un pin (amb diferents categories) segons 
el nombre de participacions de cada caminador.
Naturtresc. Com a ampliació a les caminades per la ciutat es posa en 

marxa un calendari d’excursions per Catalunya amb desplaçament 
amb autocar i inscripció prèvia.

• I Caminada Internacional Urbana. Seguint amb la idea d’ampliar la 
proposta d’activitats s’organitza aquesta caminada que va ser l’embrió 
de la Caminada Internacional de Barcelona. En aquesta ocasió i en la 
de l’any següent aquesta activitat era una mena de complement de la 
Marató de Barcelona

• Pàgina web. Es crea una pàgina web per a donar tota la informació 
del Barnatresc, del Naturtresc i de la Caminada Internacional.



2002

Activitat Entitat Assistència

Caminada de Gràcia CE Gràcia 1205

Caminada Internacional de Barcelona AEEB 545

Caminada Besòs-Llobregat AEEF 654

Caminada a la Festa de la Platja AEEF 803

Caminada de Sant Andreu AE Muntanya 845

Caminada de Barcelona SE Foment Martinenc 921

Caminada a Sants – l’Hospitalet de Ll. UEC de Sants

CM Hospitalet

1012

Caminada a Montjuïc FEB 1130

Sumen 7115



L’any 2002, es van produir les novetats següents:

• Festa Barnatresc. Com a conseqüència de l’establiment del sistema 
per incentivar la participació es va iniciar un acte anual per tal 
d’informar de les activitats i per al lliurament del pin corresponent als 
caminadors. 
L’acte corresponent al Barnatresc 2001 es va celebrar al Centre Cívic 
de les Cotxeres de Sants el mes de gener del 2002.

• Concurs fotogràfic. Es establir un concurs fotogràfic anual de 
fotografies realitzades en el decurs d’alguna caminada del Barnatresc.
Es van instaurar uns premis i en el acte de cloenda del Barnatresc 
s’exposen les fotografies i es lliuren els premis als guanyadors.

• L’itinerari de la Caminada Internacional de Barcelona passa a tenir 
dos itineraris



2003

Caminada Entitat Assistència

Caminada de Gràcia C E de Gràcia 835

Caminada Internacional de Barcelona AEEB 814

Caminada Besòs-Llobregat AEEF 833

Caminada a la Festa de la Platja AEEB 850

Caminada de Sant Andreu AE Muntanya 1128

Caminada de Barcelona AEEB 1158

Caminada a Sants – l’Hospitalet de Ll. UEC de Sants

CM Hospitalet

1102

Caminada a Montjuïc FEB 1201

Caminada de Nadal AEEF 1132

Sumen 9035



L’any 2003, es van produir les novetats següents:

• S’elimina la inscripció prèvia, solament es farà servir el full de ruta

• Sense figurar encara al calendari del Barnatresc es va organitzar, a 
càrrec de l’AEEF, la primera Caminada de Nadal.
Es va convenir en fer un recorregut que resseguís els llocs on 
s’exposava algun pessebre dins el barri gòtic. 
A l’arribada es va donar una tros de torró i vi bo als caminadors.

• L’èxit obtingut va refermar la idea d’incorporar aquesta caminada al 
calendari anual amb la intenció de fer cada any un recorregut per llocs 
significatius dins les festes de Nadal en el barri gòtic.

• També es va realitzar, per encàrrec de l’Àrea d’Esports, una caminada 
dins la Festa de l’Esport a Barcelona. Es van dissenyar dos itineraris 
amb inicis dobles que convergien a la plaça Espanya i des d’aquest 
punt es pujava al palau Sant Jordi on tenia lloc la Festa. 
Aquesta va ser una actuació puntual sense continuïtat.

• Inici de la base de dades del Barnatresc



2004

Caminada Entitat Assistència

Caminada de Barcelona AEEB 938

Caminada de Sants UEC de Sants 994

Besòs – Llobregat AEEF 555

Caminada a Sant Andreu AE Muntanya 798

Caminada a la Festa de la Platja AEEF 832

Barnatresc Internacional ACIB 735

Caminada de Montjuïc FEB 1235

Caminada de Nadal AEEB 1121

Sumen 7208



L’any 2004, es van produir les novetats següents:

• Carnet Barnatresc . Per tal de crear una afinitat entre les caminades del Barnatresc i els
caminadors s’editen uns carnets, numerats i plastificats, que s’envien a casa de tots els
caminadors que formen part de la base de dades del Barnatresc.

La realitat es va encarregar de demostrar que la iniciativa no havia reïxit i que els caminadors

no valoraven gens el nou carnet perquè en realitat no tenia cap utilitat.

• Es considera interessant establir que l’itinerari de 10 km de la Caminada Internacional de
Barcelona sigui una de les caminades del Barnatresc, per aquest motiu se la incorpora al
calendari amb el nom de Barnatresc Internacional. La realització d’aquesta caminada es fa
conjuntament amb les de la Caminada Internacional de Barcelona.

En un principi s’estableix que, encara que es facin les caminades dels dos dies(dissabte i

diumenge) en realitat per a l’obtenció del pin com a premi a la participació constarà com una

sola participació.

• La Caminada de Gràcia, per diversos motius, queda en suspens.

• La Caminada de Nadal s’incorpora al calendari Barnatresc amb els objectius que s’havien
indicat per a la seva primera realització fora de programa el 2003.

• La Caminada del Besòs al Llobregat amplia la seva oferta i passa de tenir dos itineraris a
tenir-ne tres. Tot i que aquesta ampliació representà un repte i un compromís per a la seva
realització, la realitat va ser que el canvi va resultar molt positiu ja que donava pas a la
participació de persones que no tenen interès en fer caminades molt llargues i/o dificultoses.

• Inici dels sortejos (3) a les caminades (tortells i cava).



2005

Caminada Entitat Assistència

Caminada de Barcelona AEEB 817

Caminada Popular AEEB 1.153

Caminada del Besòs al Llobregat AEEF 888

Caminada de Sant Andreu AE Muntanya 963

Barnatresc Internacional ACIB 409

Caminada de Gràcia CE de Gràcia 758

Caminada de Sants UCE de Sants 912

Caminada de Montjuïc FEB 1.141

Caminada de Nadal AEEB 996

Sumen 8037



L’any 2005, es van produir les novetats següents:

• La Caminada de Gràcia, es reincorpora al calendari de
caminades del Barnatresc.

• L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona deixa de fer la
Festa de la Platja, per aquest motiu, i per tal de continuar
oferint un calendari de caminades variat i interessant, es va
decidir crear la denominada Caminada Popular, que en realitat
era la Caminada de la Festa de la Platja amb un altre nom.



2006

Caminada Entitat Assistència

Barnatresc Internacional ACIB 1504

Caminada a Horta UEC d’HORTA 1089

Caminada de Barcelona AEEB 802

Caminada Besòs – Llobregat AEEF 934

Caminada a Sant Andreu A.E. Muntanya 1100

Caminada de Gràcia C.E. Gràcia 845

Barnatresc Internacional ACIB (oficial) 1139

Caminada de Sants UEC de Sants 979

Caminada a Montjuïc FEB 1462

Caminada de Nadal AEEF 1323

Sumen 11177



L’any 2006, es van produir les novetats següents:

• Una nova camina s’incorpora al calendari del Barnatresc: La Caminada d’Horta. Aquesta

nova caminada neix amb la idea de donar a conèixer i potenciar els llocs i aspectes

importants del districte d’Horta-Guinardó.

• Es retira temporalment del calendari la Caminada Popular

• Amb la intenció d’accelerar l’ingrés a la IML, es va avançar la data de realització 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 Sr. Pere Alcober, Delegat d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, convoca una trobada

amb el voluntariat del Barnatresc per tal de donar-los les gràcies personalment per la seva

continuada i eficaç col·laboració en aquesta activitat. L’acte se celebra el mes de febrer a

la sala del Districte de Sants-Montjuïc.

• Subvenció de la Direcció d'Esports a l’AEEB de 7.000 euros.



2007

Caminada Entitat Assistència

Caminada de Barcelona AEEB 1367

Caminada a Horta UEC d’HORTA 1596

Caminada Popular AEEB 1344

Caminada Besòs – Llobregat AEEF 464

Caminada a Sant Andreu AE Muntanya 1005

Caminada de Gràcia CE Gràcia 945

Caminada de Sants UEC de Sants 1581

Barnatresc Internacional ACIB 2078

Caminada a Montjuïc FEB 1283

Caminada de Nadal AEEF 1502

Sumen 13165



L’any 2007, es van produir les novetats següents:

• El setembre del 2007, a Arenzano, Itàlia, la IML acull com a membre de ple dret 

l’Associació Caminada Internacional de Barcelona i la Caminada Internacional de 

Barcelona passa a formar part del calendari de caminades d’aquest organisme 

internacional.

Pel fet que la CIB ingressa a la IML, el Barnatresc Internacional passa a ser una 

activitat de caire internacional.

• En l’edició d’aquest any la CIB, i de retruc el Barnatresc Internacional, amplien els 

itineraris a dos jocs (joc Llobregat i joc Besòs) per tal d’oferir una major varietat de 

paisatges als participants. Cada any, alternativament, la CIB es farà en un d’aquests 

dos jocs d’itineraris, en el 2007 s’estrena el joc del Besòs.

S’estableix que una sola o les dues participacions al Barnatresc Internacional 

compten com una sola participació per a l’obtenció del pin anual. 

• L’AEEB legalitza i enregistra l’arxiu de base de dades informatitzada del Barnatresc 

segons el Reglament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades establerta en el 

Reial Decret 1720/2007.

Inici d’emissió de carnets personals amb codi de barres i amb número de registre.

• Adquisició de 6 lectors làser per enregistrar les lectures dels nous carnets, la primera 

aplicació d’aquest sistema d’enregistrament es fa a la Caminada de Sants. 

• Base de dades el 31/12/2007 hi havia 11.403 fitxes



2008
Caminada Entitat Assistència

Caminada de Barcelona AEEB 2006

Caminada a Horta UEC d’HORTA
1714

Caminada Popular AEEB 1505

Caminada Besòs – Llobregat AEEF 1363

Caminada de Gràcia CE Gràcia 1085

Caminada a Sant Andreu AE Muntanya 1185

Caminada Nocturna AEEB – B:SM 516

Caminada de Sants UEC de Sants 1642

Barnatresc Internacional ACIB 1738

Caminada a Montjuïc FEB 1771

Caminada de Nadal AEEF 1804

Sumen 16329



L’any 2008, es van produir les novetats següents:

• B:SM Barcelona de Serveis Municipals va organitzar un programa d’activitats per a realitzar-

se al llarg de la nit del 5 al 6 de juliol.

Dins aquest programa es va preveure una caminada nocturna que l’organització va 

encarregar a l’AEEB.

Tot i que era fora del programa del Barnatresc, se li va donar el mateix tractament que a la 

resta de les caminades ja que es va considerar que podia ser l’assaig d’una idea que ja 

s’havia exposat anteriorment en reunions de l’AEEB.

El resultat, com a organització, va anar molt bé; la participació va ser poc significativa fins i 

tot molta gent no va tornar a l’arribada perquè es va quedar en altres actes que per aquesta 

nit s’havien organitzat al llarg i ample de la muntanya de Montjuïc.

Això no obstant, es va considerar que valia la pena incorporar aquesta caminada al 

calendari anual, per tant, es podria considerar aquesta caminada com la primera realitzada 

en aquesta versió. Es convé en que aquesta caminada es farà el cap de setmana més 

proper a Sant Joan.

• Per tal de complementar la senyalització que es feia amb fletxes (primer de cartró després 

de plàstic, es van dissenyar i confeccionar unes cintes de plàstic amb el nom de la 

caminada i els logos de l’Ajuntament i de l’AEEB.

La primera prova es va fer en la realització de la CIB d’aquest any.

• A partir de la caminada d’Horta d’aquest any els díptics que venia fent l’Ajuntament de 

Barcelona per cada una de les caminades van passar a incloure’n dues. D’aquesta manera 

s’iniciava la campanya de sostenibilitat del Barnatresc, amb aquesta mesura es pretenia 

reduir l’ús del paper i també reduir el cost de les trameses de publicitat.

• Base de dades el 31/12/2008 hi havia 13.482 fitxes



2009
Caminada Entitat Homes Dones Sumen

Caminada de Barcelona AEEB 786 1027 1813

Caminada a Horta UEC d’Horta 1061 878 1939

Caminada Popular AEEB 743 1042 1785

Caminada Besòs – Llobregat AEEF 756 582 1338

Caminada de Gràcia CE Gràcia 459 614 1073

Caminada a Sant Andreu AE Muntanya 448 575 1023

Caminada Nocturna AEEF 713 858 1571

Caminada de Sants UEC de Sants 608 796 1404

Barnatresc Internacional ACIB 1132 1339 2471

Caminada a Montjuïc FEB 836 1325 2161

Caminada de Nadal AEEB 942 1265 2207

Sumen 8484 10301 18785

45,17% 54,84%



L’any 2009, es van produir les novetats següents:

• Dins la campanya de Sostenibilitat del Barnatresc s’apliquen dues accions: 

1.- Enviar una sola tramesa de correu per domicili

És a dir, en el cas d’existir fitxes de persones que tenen establert el mateix              

domicili, en lloc de fer una tramesa per persona es fa una tramesa per 

domicili.

2.- Recollida d’adreces electròniques

La idea d’aquesta acció és eliminar encara més l’ús del paper i, a més, el cost 

de la tramesa d’informació per correu ordinari 

• A la base de dades del Barnatresc es crea uns apartats per diferenciar el sexe 

dels participants, d’aquesta manera es pot saber l’interès per aquest activitat per 

part de les dones i per part dels homes. A les estadístiques de participació 

d’aquest any ja es fa la diferenciació de la participació per sexes.

• Festa del Voluntariat. S’estableix que de forma anual es realitzarà una trobada del 

voluntariat que col·labora en el Barnatresc i que en aquesta festa se li agrairà la 

seva col·laboració. 

• Es creua un concurs de textos que descriguin l’anècdota més divertida o qualsevol 

situació on pugin aflorar els autèntics valors de l’esport (respecte, superació, 

solidaritat...). El concurs s’anomena “Vivències Barnatresc”.

• Base de dades el 31/12/2009 hi havia 16.246 fitxes



2010
Caminada Entitat Homes Dones Sumen

Caminada de Barcelona AEEB 752 975 1727

Caminada a Horta UEC d’Horta 778 1033 1811

Caminada de l’Olimpisme AEEB 662 850 1512

Caminada Besòs – Llobregat AEEF 763 449 1212

Caminada de Gràcia CE Gràcia 418 787 1205

Caminada a Sant Andreu AE Muntanya 423 641 1064

Caminada Nocturna AEEF 574 640 1214

Caminada de Sants UEC de Sants 523 692 1215

Barnatresc Internacional ACIB 736 1199 1935

Caminada a Montjuïc FEB 787 814 1601

Caminada de Nadal AEEB 596 951 1547

Sumen 7012 9031 16043

43,71% 56,30%



L’any 2010, es van produir les novetats següents:

• Dins la campanya de Sostenibilitat del Barnatresc s’inicia una 

acció encaminada a eliminar els residus de plàstic que generen les 

botelles d’aigua que es donen als participants. 

Com a primera mesura s’estableix que a les arribades se 

substituiran les botelles de plàstic per càntirs amb aigua procedent 

de garrafes.

Aquesta part de l’acció ha de representar l’eliminació d’unes 22000 

botelles de plàstic cada any.

• A proposta de l’actual Director del Museu Olímpic i de l'Esport Josep 

Antoni Samaranch" es decideix incorporar una nova caminada amb 

la idea de recórrer i fer recordar els llocs emblemàtics que van 

assenyalar les Olimpíades del 1992. Aquesta nova caminada tindrà 

el nom de Caminada de l’Olimpisme i substituirà en el calendari la 

denominada Caminada Popular

• Base dades el 31/12/2010 hi havia 18190 fitxes



2011

Caminada Entitat Homes Dones Sumen

Caminada de Barcelona F. Martinenc 786 1027 1813

Caminada a Horta UEC d’Horta 1061 878 1939

Caminada de l’Olimpisme AEEB 743 1042 1785

Caminada Besòs – Llobregat AEEF 756 582 1338

Caminada de Gràcia CE Gràcia 459 614 1073

Caminada a Sant Andreu AE Muntanya 448 575 1023

Caminada Nocturna AEEF 713 858 1571

Caminada de Sants UEC de Sants 608 796 1404

Barnatresc Internacional ACIB 1.32 1339 2471

Caminada a Montjuïc FEB 836 1325 2161

Caminada de Nadal AEEB 942 1265 2207

Sumen 8484 10301 18785

45,17% 54,84%



L’any 2011, es van produir les novetats següents:

• Dins la campanya de Sostenibilitat del Barnatresc es posa en marxa la 

segona part de l’acció encaminada a eliminar els residus de plàstic que 

generen les botelles d’aigua que es donen als participants. 

Com a primera mesura es va establir que a les arribades se substituirien les 

botelles de plàstic per càntirs amb aigua procedent de garrafes.

Donada la bona acollida que aquesta iniciativa a tingut entre els participants a 

les caminades, com a segona mesura i en continuïtat de la primera s’estableix 

que també s’eliminaran les botelles de plàstic i se substituiran per càntirs als 

controls de pas i avituallament

• Aquesta part de l’acció ha de representar l’eliminació d’unes 44000 botelles

de plàstic cada any.

• Dins d’aquesta mateixa campanya de Sostenibilitat del Barnatresc des de 

l’IBE s’inicia la tramesa d’informació per correu electrònic, la qual cosa 

representat un estalvi important d’ús de paper i un estalvi econòmic important. 

• Com a complement de la tramesa d’informació per correu electrònic que es 

posa en marxa des de l’IBE, també es posa en marxa la tramesa de publicitat 

per correu electrònic directament per l’AEEB per fer arribar als caminadors la 

informació d’activitats de les entitats de l’AEEB.

• Festa Barnatresc (pins 2010). Per primer cop es fan coincidir la Festa del 

Barnatresc i una de les caminades, en aquest cas la  Caminada de Barcelona 

l’acte conjunt es fa al Complex Esportiu Municipal Nova

• Base dades el 31/12/2011 hi havia: 20.996 fitxes



2012

Caminada Entitat Homes Dones Sumen

Caminada de Barcelona AEEB 1072 1782 2854

Caminada a Horta UEC d’Horta 928 1380 2308

Caminada de l’Olimpisme AEEB 998 1515 2513

Caminada Besòs – Llobregat AEEF 868 896 1764

Caminada de Gràcia CE Gràcia 773 1219 1992

Caminada a Sant Andreu AE Muntanya 589 834 1423

Caminada Nocturna AEEF 1105 1751 2856

Caminada de Sants UEC de Sants 635 1057 1692

Barnatresc Internacional AEEB - ACIB 940 1007 1946

Caminada a Montjuïc FE Barcelona 905 1437 2342

Caminada de Nadal AEEF 946 1642 2588

Sumen 9758 14520 24278

40,60% 59,40%



L’any 2012, es van produir les novetats següents:

• Per tal d’optimitzar els recursos es dissenya un Full de Participació 

genèric en el qual figuren els logos de totes les entitats que es fan 

càrrec de l’organització d’alguna de les caminades del Barnatresc.

D’aquesta manera es poden tenir documents de sobres, sense que 

en faltin a cap caminada i tots els que sobre s’aprofiten per a la 

caminada següent.

• Festa Barnatresc (Pins 2011).- Es retorna al sistema que s’havia 

aplicat i l’acte es fa desvincular de qualsevol caminada al Complex 

Esportiu Municipal Estació del Nord. 

• Base dades el 31/12/2012 hi havia: 23.911 fitxes



2013

Caminada Entitat Homes Dones Sumen

Caminada de Barcelona AEEB 1072 1782 4104

Caminada a Horta UEC d’Horta 928 1380 2006

Caminada de l’Olimpisme AEEB 998 1515 2806

Caminada Besòs – Llobregat AEEF 868 896 2539

Caminada de Gràcia CE Gràcia 773 1219 2045

Caminada a Sant Andreu AE Muntanya 589 834 2095

Caminada Nocturna AEEF 1105 1751 2873

Caminada de Sants UEC de Sants 635 1057 2353

Barnatresc Internacional AEEB - ACIB 1233 1787 3020

Caminada a Montjuïc FE Barcelona 371 487 858

Caminada de Nadal AE Muntanya 946 1642 2673

Sumen 9518 14350 26372

36,0% 54,0%



L’any 2013, es van produir les novetats següents:

• Festa Barnatresc (pins 2012). Per segon cop es fan coincidir la 

Festa del Barnatresc i una de les caminades, en aquest cas la  

Caminada de Barcelona l’acte conjunt es fa al Complex Esportiu 

Municipal Nova Icària

• A partir de la Caminada d’Horta, per tal de dignificar el document que 

es dóna als participants amb el mapa del recorregut de la caminada 

(mapa de mà), que fins ara es feia en fotocòpia l’IBE decideix fer-lo 

imprès a tot color, amb la qual cosa ha guanyat qualitat i imatge.

• Es comença a confeccionar el Pla de Prevenció i Actuació en   

Incidents/Accidents

• S’incorpora el perfil de desnivells a la informació del mapa de mà.

• La caminada del desembre passa a ser del NADAL SOLIDARI i es fa 

recollida de menjar per a Càrites

• Base dades 31/12/2013 hi havia: 26.706 fitxes



2014

Caminada Entitat Homes Dones Sumen

Caminada de Barcelona AEEB 1.430 2.171 3603

Caminada a Horta UEC d’Horta 1.120 1.783 2903

Caminada de l’Olimpisme AEEB 1.286 1.737 3023

Caminada Besòs – Llobregat AEEF 915 1.018 1933

Caminada de Gràcia CE Gràcia 963 1421 2384

Caminada a Sant Andreu AE Muntanya 993 1.494 2487

Caminada Nocturna AEEF 1.202 1.984 3186

Caminada de Sants UEC de Sants 998 1.390 2389

Barnatresc Internacional AEEB - ACIB 1.511 1.940 3451

Caminada a Montjuïc FE Barcelona 1.109 1.932 3041

Caminada de Nadal AE Muntanya 1.073 1.613 2686

Sumen 12.600 18.483 31086

40,5% 59,5%



L’any 2014, es van produir les novetats següents:

• La Caminada de Barcelona i la de Nadal es fan per la denominada 

Ruta del Tricentenari.

• La Caminada de Montjuïc passa a tenir l’afegit de caminada a la 

Solidaritat Infantil per la presència de la Creu Roja que recapta 

diners per a les necessitats infantils.

• Base dades el 31/12/2014 hi havia: 30110 fitxes



2015

Caminada Entitat Homes Dones Sumen

Caminada de Barcelona AEEB 1374 2286
3660

Caminada a Horta UEC d’Horta 1351 1674
3025

Caminada a Sant Andreu AE Muntanya 1333 1998
3331

Ronda Collserola AEEF 1324 1712
3036

Caminada de Gràcia CE Gràcia 1029 1452
2481

Caminada Nocturna AEEF 877 1295
2172

Caminada Dia Olímpic Mundial AEEB
838 1096

1934

Caminada de Sants UEC de Sants
1021 1590

2611

Caminada a Montjuïc – Pro infància FEB
1176 1837

3013

Barnatresc Internacional ACIB
1473 2089

3562

Caminada de Nadal Solidari CE Pirenaic
983 1726

2709

Sumen 12779 18755 31534

40,5% 59,5%



L’any 2015, es van produir les novetats següents:

• Degut a les restriccions d’accés a la serra de Collserola

decretades per la direcció del parc Natural, se substitueix

l’itinerari del Besòs al Llobregat per la serra de Collserola per un

nou itinerari definit com a Ronda de Collserola, del qual

solament una part dels participants, els que fan l’itinerari llarg i el

mitjà, passen pel dins del perímetre del parc i la resta ho fa per

un itinerari relativament proper a les rondes per dins el municipi

de Barcelona.

• El Barnatresc Internacional (juntament amb la Caminada

Internacional de Barcelona) es fan el mes de novembre, en lloc

del mes d’octubre com és habitual, degut a la necessitat de

canviar la seu de la sortida i arribada del poliesportiu de

l’Espanya Industrial a les Cotxeres de Sants i per la disponibilitat

d’ús de les Cotxeres de Sants.

• A l’arribada de la caminada de Montjuïc es posa una instal·lació

de recapta econòmica de la Creu Roja

• Base dades el 31/12/2015 hi havia: 33.289 fitxes



2016

Caminada Entitat Dones Homes Sumen

Caminada de Barcelona AEEB 2545 1609 4154

Caminada a Horta UEC d’Horta 1266 1982 3248

Caminada a Sant Andreu AE Muntanya 1308 2236 3544

Besòs - Llobregat AEEF 1078 1450 2528

Caminada de Gràcia CE Gràcia 570 771 1341

Caminada Nocturna AEEF 1308 2236 3544

Caminada Dia Olímpic Mundial AEEB 1209 1962 3171

Caminada de Sants UEC de Sants 1512 1945 3457

Barnatresc Internacional ACIB 1499 2510 4009

Caminada a Montjuïc - Pro infància FEB 1388 1774 3162

Caminada de Nadal Solidari CE Pirenaic 1199 1851 3050

Sumen 14882 20326 35208

39,9% 60,1%



L’any 2016, es van produir les novetats següents:

• El mapa de mà passa a ser un fulletó amb informació dels punts rellevants

de l’itinerari.

• S’incorpora el codi QR al mapa de mà i a altres documents

• Es confecciona una loneta amb la informació de la cada caminada que

s’exposa a la sortida/arribada i al control de pas.

• Es fa l’última edició de l’itinerari del Besòs al Llobregat

• MÀSTER BARNATRESC - SUPER PREMI A LA PARTICIPACIÓ
A partir de les participacions del 2016 s’estableix aquest reconeixement 

especial als caminadors/es que hagin aconseguit el pin d’or del Barnatresc.

El reconeixement consistirà en:

- Un certificat nominal, amb data i registre dels lliurats, signat i segellat per 

l'organització del Barnatresc. 

- Una medalla amb una tira de roba amb la bandera catalana.

- Una barreta, que es “pinsarà” sobre a la roba de la medalla, amb l’any l’últim de    

participació per aconseguir el màster.

Si s’aconsegueix aquest reconeixement en més ocasions, en cada una d’elles 

sols es donarà la barreta amb l’any l’últim de participació per aconseguir el màster.

• Base dades el 31/12/2016 hi havia: 36.208 fitxes



2017
Caminada Entitat Homes Dones Sumen

Caminada St. Martí Provençals SEFM 907 1172 2079

Caminada a Horta-Guinardó UEC d’Horta 1320 1829 3149

Caminada a Sant Andreu AE Muntanya 1434 2348 3782

Llobregat - Besòs (per la costa) AEEF 1342 1681 3023

Caminada de Gràcia CE Gràcia 887 1316 2203

Caminada Nocturna AEEF 919 1674 2593

Caminada Dia Olímpic Mundial AEEB 630 1075 1705

Caminada de Sants UEC de Sants 944 1701 2645

Barnatresc Internacional ACIB 1375 1654 3029

Caminada a Montjuïc FEB 1498 1899 3397

Caminada del Nadal Solidari CE Pirenaic 1281 1791 3071

Sumen 12536 18140 30676

40,1% 59,1%



L’any 2017, es van produir les novetats següents:

• A partir de la caminada de Sant Andreu desapareix la fulla 

d’Inscripció i un equip de voluntaris reomple el full adjunt al 

carnet, es dóna el carnet als participants a l’inici de cada 

caminada i no s’envia per correu

• Es fa la primera edició de la caminada del Besòs al Llobregat, a 

la inversa i per la costa.

• Es crea la Caminada de Sant Martí de Provençals, que serà 

realitzada per la Unió Excursionista de Sant Martí de Provençals

• A la caminada de Sants es fa promoció de la marxa nòrdica

• A la caminada de Sant Andreu es fa una promoció a càrrec de 

l’Hospital Clínic de prevenció el càncer de colon.

• Base dades el 31/12/2017 hi havia: 38.964 fitxes



2018

Caminada Entitat Homes Dones Sumen

Caminada St. Martí Provençals SEFM
1207 2040 3247

Caminada a Horta-Guinardó UEC d’Horta
1310 1793 3103

Caminada a Sant Andreu AE Muntanya
1245 1810 3055

Llobregat - Besòs (per la costa) AEEF
1267 1016 2283

Caminada de Barcelona AEEB
823 1271 2094

Caminada Dia Olímpic AEEF
886 1327 2213

Caminada Nocturna AEEB
1011 1632 2643

Caminada de Sants UEC de Sants
1104 1913 3017

Barnatresc Internacional ACIB 2104 2412 4516

Caminada a Montjuïc FEB
815 1009 1824

Caminada del Nadal Solidari CE Pirenaic
1203 1871 3074

Sumen
12975 18094 31069

% 41,7 58,2



L’any 2018, es van produir les novetats següents:

• L’AEEB celebra el 20è aniversari de les caminades urbanes a Barnatresc.

• Degut a la fusió entre l’Associació Caminada Internacional de Barcelona

(ACIB) i l’Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès (AEEB),

l’organització de la Caminada Internacional de Barcelona passa a ser a

tots els efectes una activitat de l’AEEB.

• Els posseïdors de la targeta del Barnatresc poden efectuar l’itinerari de 20

km de la CIB amb les mateixes condicions de si ho fessin al Barnatresc

Internacional.

• Al segon dia de la CIB s’afegeix un itinerari de 40 km i es crea un itinerari

nou per a la de 20 km del mateix dia

• El Club Excursionista de Gràcia causa baixa de l’associació i desapareix

la Caminada de Gràcia que és substituïda per la recuperada Caminada

de Barcelona amb una nova versió en la qual es dóna a escollir la

possibilitat de fer un itinerari curt o un de llarg.

• La Unió Excursionista de Sant Martí de Provençals causa baixa de

l’associació i la Secció Excursionista del Foment Martinenc es fa càrrec

de la realització de la Caminada de Sant Martí de Provençals

• A la caminada de Sant Andreu i a la de Sants es fa promoció de la marxa

nòrdica.

• A la caminada de Sants es fa una promoció a càrrec de l’Hospital Clínic

de prevenció el càncer de colon.

• Per iniciativa pròpia, la Creu Roja deixa de postular al Barnatresc.

• Base dades el 31/12/2018 hi havia: 40913 fitxes



2019

Caminada Homes Dones Sumen

Caminada St. Martí Provençals SEFM 339 564 903

Caminada a Horta-Guinardó UEC d’Horta 1095 1913 3008

Caminada a Sant Andreu AE Muntanya 1156 1916 3072

Llobregat - Besòs AEEF 1118 1714 2832

Caminada de Barcelona AEEB 934 1510 2444

Caminada Dia Olímpic AEEF
933 1284 2217

Caminada Nocturna AEEB 1063 1688 2751

Caminada de Sants UEC de Sants 1879 968 2857

Barnatresc Internacional ACIB 1992 1655 3647

Caminada a Montjuïc FEB 1287 559 1846

Caminada del Nadal Solidari CE Pirenaic 1338 1846 3184

Sumen
13134 15617 28751

% 45,7 54,3



L’any 2019 es produeixen les novetats següents:

• S’acompleix el 20è aniversari del Barnatresc

• Hi ha persones que ja han aconseguit el Màster Barnatresc, en el gener del 

2020 se’n fan els primers lliuraments. 

• S’estableix un sistema de sol·licitud del carnet Barnatresc per internet

• Els posseïdors del carnet del Barnatresc poden efectuar els itineraris de la 

• CIB amb les mateixes condicions de si ho fessin al Barnatresc Internacional. 

• Al segon dia de la CIB s’afegeix un itinerari de 40 km i es modifica el de 30 

km del mateix dia

• En aquesta edició de la CIB es dona l’opció d’acudir al punt d’inici dels 

itineraris de 30 i 40 km del segon dia sense emprar obligatòriament l’autocar, 

les persones poden acudir als inicis en transport públic o pels seus mitjans

• A la CIB es prova amb èxit el lliurament d’aigua als participants amb 

dispensadors situats a les garrafes.

• A la caminada de Sant Andreu i a la de Sants es continua fent promoció de   

la marxa nòrdica.

• Base dades el 31/12/2019 hi havia: 43061 fitxes



Any              Participació

•2000            6.274

•2001            7.009

•2002            7115

•2003            9.053   

•2004            7.208

•2005            8.037

•2006          11.177

•2007          13.165

•2008          16.329

•2009          18.785

•2010          16.043

•2011          18.785

•2012          24.278

•2013          26.372

•2014          31.086

•2015          31.534

•2016          35.208

•2017          30.676

•2018          31.069 

•2019          28.751

Participació total:  377.954

PARTICIPACIÓ DELS 20 ANYS



GRÀFICA DE 

LA PARTICIPACIÓ 

EN ELS 20 ANYS



Associació d’Entitats

Excursionistes del  Barcelonès

Resum històric  2000 - 2019


