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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.

INICIS DEL BARNATRESC



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... 



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
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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























Amb el suport de 
l’Institut Barcelona Esports

Associació d’Entitats
Excursionistes del  Barcelonès

EL BARNATRESC FA 

20 ANYS

2019 + INICIS


