
BARNATRESC
internacional

Longitud total: 11,0 km.                 Duració: 3:00 h.  

Hora límit d’arribada: 13:00 h.-    L’equip escombra tanca la caminada.

Control de pas: Camp Municipal de Beisbol (10:00-12:00 h). 

Itinerari: Rambla de Sants (c. Antoni de Campmany), c. Finlandia, c.
Ferna´nadez Duró, c. Olzinelles, c. Ibèria, pl. Ibèria, c.. Rossend Arús, pl.
de la Farga, c. Ferreria, c. Gaiarre, c. Gavà, carretera de la Bordeta, Gran
Via Corts Catalanes, pl. Espanya, av. Reina Maria Cristina, font Màgica,
Palau Nacional, av. de l'Estadi, pg. Olímpic, c. Font i Quer, jardins
Verdaguer, jardins Joan Brossa, mirador de l'Alcalde, Camí de Mar, castell
de Montjuïc, mirador de Migdia, c. Foc (separació dels itineraris de 20 i 30
km), c. Pierre de Coubertin, Camp Municipal de Beisbol (CPA), av. de
l’Estadi, anella Olímpica, av. de l’Estadi, av. dels Muntanyans, pl. Sant
Jordi, av. Ferrer i Guàrdia, c. Mèxic, carretera de la Bordeta, c. Gavà, c.
Gayarre, c. Ferreria, c. Rossend Arús, pl. Ibèria, c. Ibèria, c. Olzinelles, c.
Fernández Duró, c. Finlàndia i rambla de Sants.

5/10/2019

6/10/2019

PROPERES CAMINADES BARNATRESC

- Caminada a Montjuïc: 17 de novembre

- Caminada de Nadal: 15 de desembre

Més informació:
www.euro-senders.com/barnatresc 
asenexba@euro-senders.com
Tel: 616 672 173 els dilluns laborables de les 15
a les 21 hores.

En cas de necessitat o d’accident podeu trucar als telèfons:
616 672 173 - 609 334 872
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5/10/2019

BARNATRESC
internacional

6/10/2019

Longitud total: 10,9 km.              Duració: 3:00 h.  

Hora límit d’arribada: 13:00 h.-    L’equip escombra tanca la caminada.

Control de pas: Pavellons de la Torre Güell (10:00-12:00 h).

Itinerari: Pl. Sants , pg. Sant Antoni, pl. Joan Peiró,  pl. Països

Catalans, av. Roma, c. Mallorca, Pg. de Gràcia, la Pedrera (1),

Diagonal, pl. Francesc Macià (2), av. Diagonal, av. de Sarrià, pl. Prat

de la Riba, porta Miralles (4), c. Manuel Girona, (separació de l’itinerari

de 20 km), Manuel Girona, Pavellons de la Torre Güell (CPA) (5), c.

Jordi Girona, av. de l'Exèrcit, c. González Tablas, av. Diagonal (unió

amb els itineraris de 20 i 30 km), av. Gregorio Marañón, Palau

Blaugrana, c. Aristides Maillol, riera Blanca, c. de Sants, pl. de Sants i

Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants.

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’arrib-
ada es tancaran a l’hora 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 distribu-
ció 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’ac-
tivitat, ja que el que es pugui donar al llarg de l’itinerari són solament
ingestes de manteniment.
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