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PREGUNTES MÉS FREQÜENTS 

 

Què és el Barnatresc? 

El Barnatresc no és un club o associació, és un calendari anual de caminades que 

organitzen l’Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès juntament amb l’Institut 

Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona. 

És per això que la possessió del carnet del Barnatresc no representa cap cost per al titular 

ni tampoc representa el pertànyer a algun club o entitat de cap mena, tampoc representa 

cap vincle entre el titular del carnet i la organització de les caminades, tan sols és un 

instrument per a facilitar la participació a les caminades i per a simplificar el registre 

informàtic de les participacions 

Per a participar a qualsevol de les caminades cal estar en possessió del carnet del 

Barnatresc. Per donar com a vàlida una participació al Barnatresc cal haver passat el codi 

de barres del carnet pels lectors situats a la sortida, al control de pas i a l'arribada. 

 

Quina és la normativa del Barnatresc? 

Podeu consultar la normativa al web: 

http://www.euro-senders.com/barnatresc/normativa.htm 

És important conèixer la normativa perquè això pot estalviar malentesos i errors 

 

Com es pot participar?  

La forma és molt senzilla i està molt detallada al web: 

http://www.euro-senders.com/barnatresc/propera.htm 

consulteu l’apartat “com participar” 

 

Hi ha drets d’inscripció? 

La participació al Barnatresc és gratuïta 

 

Com s’obté el carnet del Barnatresc? 

Hi ha dos procediments per obtenir el carnet: 

1. Es pot obtenir a la sortida de cada caminada en la qual hi ha un equip de voluntaris per 

prendre les dades de les persones que no tenen carnet, ja sigui perquè és el primer cop 

que participen, perquè l’han perdut o perquè se l’han deixat a casa i en aquell mateix 

moment els faciliten un nou carnet oficial del Barnatresc que ja l’han d’usar en aquella 

caminada i en totes les següents. 

2. Es pot obtenir a través d'internet. Podeu tenir accés a la informació i al formulari de 

petició si CLIQUEU AQUÍ. 

El formulari no està accessible entre el dijous al vespre anterior i el dilluns a la tarda 

posterior a cada caminada. 

 

Consulta al web: http://www.euro-senders.com/barnatresc/propera.htm l’apartat “nou siste-

ma de participació” 
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Si em deixo el carnet a casa o l’he perdut com puc participar? 

Recordeu que el carnet del Barnatresc no és d’un sol ús i que cal que el carnet que rebeu 

el feu servir en totes les caminades posteriors. 

Per tant, el primer que es demana és que feu els possibles per no perdre’l i per no ni deixar-

se’l a casa. 

Quan el portes i el fas servir ens ajudes molt a simplificar les gestions que cal fer per a 

computar la teva participació a la teva fitxa de la nostra base de dades.  

Al mateix temps també fas que sigui més àgil el control de sortida, el de pas i el d’arribada.  

Les persones que tenen el carnet del Barnatresc, però que se l’han deixat a casa o que 

l’han perdut, a la sortida haureu de procedir com en el cas de les que no tenen carnet. 

És important que tingueu en compte que si retrobeu el carnet antic l’elimineu i, sobretot, no 

el feu servir en cap ocasió, ja que a partir del moment en que disposeu del nou carnet totes 

les participacions s’imputaran al nou carnet, tant les que ja s’hagin fet en el mateix any com 

les que es facin després de rebre el nou carnet. 

El carnet del Barnatresc té un nou codi de barres i en cas de fer servir el carnet antic les 

vostres participacions posteriors no quedarien computades a la vostra fitxa i no es tindria 

constància de la vostra participació. 

 

Quines caminades hi ha previstes per aquest any? 

El calendari d’activitats el trobareu al web:   

http://www.euro-senders.com/barnatresc/activitats-programades.htm 

Tingueu en compte que el calendari no és definitiu i que les modificacions que es produeixin 

es faran constar en aquest mateix lloc del web. 

 

Quan és, on és i quins mitjans de transport hi ha per anar a la propera caminada? 

Tot el que fa referència a la propera sortida ho trobareu al web: 

http://www.euro-senders.com/barnatresc/propera.htm 

 

Com puc participar al concurs fotogràfic? 

La normativa de com participar al concurs fotogràfic la trobareu al web: 

http://www.euro-senders.com/barnatresc/concurs.htm 

 

Com puc participar al concurs de vivències? 

La normativa de com participar al concurs de vivències la trobareu al web: 

http://www.euro-senders.com/barnatresc/vivencies.htm 

 

Com puc contribuir a la campanya de reducció de residus? 

1. Solidaritzant-te en les actuacions que estan previstes dins de l’organització del 

Barnatresc:  

Assistir a les caminades proveït/da, segons les teves 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. 

L’organització del Barnatresc vol continuar contribuint a la campanya de reducció de 

residus i vol facilitar el sistema d'obtenir l'aigua als caminants/es. 

A partir de les caminades del 2020 s'eliminaran els càntirs (en alguns casos són poc 

higiènics i complicats d'utilitzar per algunes persones) i seran substituïts per 
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dispensadors aplicats directament a les garrafes d'aigua de l'organització als controls de 

pas i a l'arribada de cada caminada. 

Per aquest motiu es demana a totes les persones participants que procurin portar una 

cantimplora o envàs on puguin recollir l'aigua dels dispensadors 

Això no obstant, l'organització posarà a disposició dels participants uns gots 

especialment fabricats amb material compostable que, fins i tot, han de ser dipositats al 

contenidor de color marró. 

 

2. Facilitant-nos el teu correu electrònic per a rebre a través d’ell la informació del 

Barnatresc. Això representarà un important estalvi de paper equivalent a  un gran estalvi 

de consum de cel·lulosa. 

Si tens fitxa a la base de dades del Barnatresc i encara no ens has facilitat la teva 

adreça de correu electrònic ho pots fer a través de: asenexba@euro-senders.com. 

 

Si tinc algun problema durant la caminada què he de fer? On puc trucar? 

En la documentació que es facilita a la sortida de cada caminada s’indica que per a 

qualsevol incidència es pot trucar al telèfon  616 672 173, de tota manera, si es tracta d’una 

emergència sempre és millor trucar directament al 012 

 

Com puc saber les persones que ha participat en una caminada concreta?  

Pots consultar el web: http://www.euro-senders.com/barnatresc/assistencia.htm 

Hi trobaràs la informació de la participació de diversos anys  

 

Quantes caminades he de fer per obtenir el pin anual? 

Els caminants que hagin acreditat la realització de 2 o més caminades de les que formen 

el Barnatresc 2015 seran obsequiats amb un pin commemoratiu amb el següent barem: 

Categoria or: realització de 10 a 12 caminades 

Categoria plata: realització de 6 a 9 caminades 

Categoria bronze: realització de 3 a 5 caminades 

Trobaràs tota la informació sobre aquest apartat al web: 

http://www.euro-senders.com/barnatresc/premi.htm 

 

Com puc saber quantes caminades porto fetes aquest any? 

Pots consultar el web: http://www.euro-senders.com/barnatresc/propera.htm 

On trobaràs un apartat que et donarà accés al llistat de participants amb indicació del 

nombre de caminades que tenim constància de la seva participació. 

Si consideres que hi ha algun error en el nombre de caminades que figuren al teu nom pots 

indicar quin és l’error amb un correu electrònic a l’adreça: 

asenexba@euro-senders.com/barnatresc  

I també pots trucar, solament els dilluns, de les 17 a les 21 hores al telèfon 616 672 173. 
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