
BARNATRESC

CAMINADA DE SANTS              15/09/2019
Itinerari: Parc de l’Espanya Industrial (#), c. Watt, c. Autonomia, c. Riego, pl. Joan
Peiró, c. Comtes de Bell-lloc, Jardins de Magalí (1), c. Vallespir, c. Cabestany, pl. de la
Concòrdia, c. Dr. Ibáñez, c. Can Segalar, av. Diagonal, c. Numància, pl. Prat de la Riba,
c. Buïgas, c. Castellnou, pl. Joaquim Pena (2), c. Milanesat, c. Escoles Pies, c. Alacant,
c. Ganduxer (separació MN), pl. Ferran Casablancas (3), c. Maó, jardins de can Altamira
(4), c. Mandri, c. Bigai, pl. Bonanova, pg. Sant Gervasi, c. Craywinckel, c. Hurtado, c.
Marmellá, parc del Putxet (5), c. Homer, c. Pàdua, c. Corint, c. Valls i Taberner, pl. Boston,
pg. Hercegovina, parc de Monterols (6), pl. Adrià, c. Vallmajor, c. Freixa (unió MN), c.
Castelló, jardins de can Castelló (Control de pas i avituallament) (7), Via Augusta, c.
Calvet, c. Johan Sebastian Bach, pl. Gregori Taumaturg, c. Ganduxer, jardins de Piscines
i Esports (8), c. Dr. Fleming, carretera de Sarrià, av. Josep Tarradellas, c. Entença, la
Model (9), c. Consell de Cent, parc de l’Escorxador, c. Consell de Cent, c. Torre d’en
Damians, c. Ermengarda, pl. Pérez Moya i parc de l’Espanya Industrial (#).

Lloc de sortida i arribada: Parc de l’Espanya Industrial (zona dels plàtans)
Metro L5 i L3 Estació de Sants 

Hora sortida: 09:00 a 09:30 h.   Hora límit d’arribada: 13:00 h.
Distancia aproximada: 12,700 km.      Durada aproximada: 4:00 h.
Control de pas i avituallament: Jardins de Can Castelló (10:00 – 11:30 h).

Observació: L’equip escombra procedirà a retirar la senyalització a partir del moment
que es tanqui el punt de sortida. El punt de control i el d’arribada es tancaran a l’hora
establerta o en el moment que hi arribi l’equip escombra, encara que sigui abans de l’hora
límit establerta.

Avituallament: Com que no hi ha inscripció prèvia l’organització no pot saber amb
anticipació el nombre de participants que hi haurà, per tant, la distribució de líquids i/o
sòlids s’efectuarà mentre hi hagi disponibilitat de les previsions efectuades. 
Els participants hauran de proveir-se, segons les seves necessitats, de l’aigua i el

menjar necessari per realitzar l’activitat, ja que el que es pugui donar al llarg de l’itinerari
són solament ingestes de manteniment.

PROPERA CAMINADA BARNATRESC

Barnatresc Internacional: 5-6 d’octubre
Més informació: www.euro-senders.com/barnatresc
asenexba@euro-senders.com
Tel: 616 672 173 els dilluns laborables de les 17 a les 21 hores.
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Cas de necessitat podeu trucar als telèfons: 609 057 181 i 616 672 173
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