BARNATRESC INTERNACIONAL
NORMATIVA PER A LA PARTICIPACIÓ A LA CIB AMB EL CARNET BARNATRESC

A) Els participants hauran de seguir tot el procediment establert per participar en la
Caminada Internacional de Barcelona és a dir:
• Han de fer la inscripció (sempre presencial i mostrant el carnet Barnatresc) a l’Espai
Josep Bota, recinte Fabra i Coats, carrer Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona (Metro L1
Sant Andreu)
Itineraris del dia 17:
Les inscripcions als itineraris de 20 i 30 km es podran realitzar el dia 16 d'octubre de
les 17 a les 20 hores i el dia 17 fins a l'hora de tancament de la sortida de l'itinerari
que es faci.
Itineraris del dia 18:
- Les inscripcions a l'itinerari de 20 km es podrà fer el dia 16 d'octubre de les 17 a les
20 hores, el dia 17 fins a les 8 hores i el dia 18 fins a l'hora de tancament de la sortida.
- Les inscripcions als itineraris de 30 i 40 km es podran realitzar el dia 16 d'octubre
de les 17 a les 20 hores i el dia 17 fins a les 8 h del matí.
•
•
•

•

Cal acudir a l’hora i lloc establert per a la participació en els itineraris de la CIB.
Per passar el registre de sortida hauran de mostrar a qui els faci la lectura del codi
de barres del carnet el full de control que els hauran lliurat en fer la inscripció.
Als controls dels diferents itineraris els llegiran el codi de barres del carnet i els faran
la marca al full de control conforme han passat pel control, això els servirà per poder
justificar a l'arribada l'itinerari que han efectuat i així poder recollir el diploma
corresponent.
Per considerar vàlida una participació per al còmput del pin anual cal que s'hagi llegit
el codi de barres del carnet en els lectors situats a la sortida, als controls de pas i a
l'arribada.

B) En els itinerari de la CIB 2020 cada dia hi ha una situació diferent:.
Dia 17, dissabte:
Els tres itineraris: tenen l’inici i final al mateix punt, a l’Espai Josep Bota, recinte Fabra
i Coats, carrer Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona (Metro L1 Sant Andreu).
Dia 18, diumenge:
Itineraris de 10 i 20 km: tenen l’inici i final a a l’Espai Josep Bota, recinte Fabra i
Coats, carrer Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona (Metro L1 Sant Andreu).
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Itineraris de 30 i 40 km: per a realitzar aquests itineraris no és imprescindible efectuar
el desplaçament fins al punt d’inici de la caminada amb l’autocar que proporciona
l’organització.
Les persones inscrites es podran desplaçar pel seu compte al punt d’inici de la
caminada.
Hauran de tenir en compte que l’organització no els podrà facilitar el retorn al punt
d’inici de la caminada per recollir, si és el cas, el vehicle amb que s’hi hagin desplaçat.
Les persones que ho desitgin podran efectuar la reserva de plaça per als autocars
que l’organització posarà a la seva disposició per al desplaçament a l’inici d’aquest
itineraris.
El desplaçament en autocar comportarà l’abonament de 9€ per cobrir el cost dels
autocars.
L’abonament dels 9€ per tenir accés l’autocar s’haurà de fer en el moment de realitzar
la inscripció, aquesta inscripció es tancarà a las 8 del matí del dia 17.
L’organització no pot garantir la plaça d’autocar a qui no s’hagi inscrit en el termini i
la forma establerts.
Els autocars de l'itinerari de 40 km del dia 18 sortiran cap al coll de can Bordoi entre
les 6:00 i les 6:30 h
Els autocars de l'itinerari de 30 km del dia 18 sortiran cap al coll de Sant Bartomeu
de Cabanes entre les 6:30 i les 7:00 h
En els dos casos els autocars sortiran del carrer Sant Adrià, junt a la plaça de Can
Fabra (Metro L1 Sant Andreu)
Els participants podran recollir la documentació de qualsevol dels itineraris el dia 16
de les 17:00 a les 20:00 h i el dia 17 fins abans de la sortida de la caminada
corresponent a l’Espai Josep Bota, recinte Fabra i Coats, el dia 18 per l'itinerari de
20 km fins abans de la seva sortida i dels itineraris de 30 i 40 km a peu d'autocar a
l'hora de sortida.
C) En els itineraris de 30 i 40 km del dia 18, les persones que participin amb el carnet
Barnatresc, en el moment de fer la inscripció indicada a l’apartat A) tindran dues
possibilitats:
• Inscriure’s per qualsevol dels dos itineraris i també a la plaça d’autocar
corresponent, el dia 16 d'octubre de les 17 a les 20 hores i el dia 17 fins a les 8 h
del matí (en fer la inscripció a l’autocar hauran de mostrar el full d’inscripció, el
carnet Barnatresc i abonar 9 € que corresponen al cost de l’autocar).
A aquestes persones se’ls llegirà el codi de barres del carnet i es farà la marca
corresponent al full de control quan accedeixin a l’autocar a Barcelona i quan
arribin al punt de trobada ja no hauran de fer cap altra gestió i podran començar a
caminar.
• Acudir pel seu compte i mitjans al punt de trobada de la caminada a que s’hagi
inscrit.
A aquestes persones se’ls llegirà el codi de barres del carnet i es farà la marca en
el full de control en el punt de trobada corresponent i tot seguit podran començar
a caminar.
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D) HORARIS D’INICI
Les persones que facin el desplaçament en autocar hauran d’ajustar-se als horaris
que figuren als itineraris corresponents de la Caminada Internacional de
Barcelona.
Les persones que facin el desplaçament per seu compte, tindran els horaris d’inici
següents:
Itinerari de 40 km. Al coll de can Bordoi hi haurà el punt trobada on s’efectuarà la
lectura de carnets, el marcatge del full de control i serà l’inici pròpiament dit de la
caminada.
El punt de trobada de la caminada estarà obert: de les 06:30 a les 07:15.
A partir de les 07:15 es tancarà el punt i sortirà l’equip escombra que retirarà la
senyalització d’aquest itinerari.
Qui arribi més tard de l’hora indicada al punt de trobada no trobarà el punt de lectors
ni la senyalització.
Itinerari de 30 km. Al coll de Sant Bartomeu de Cabanyes hi haurà el punt de
trobada on s’efectuarà la lectura de carnets, el marcatge del full de control i serà
l’inici pròpiament dit de la caminada.
El punt de trobada estarà obert: des de les 07:30 a les 08:15 h.
A partir de les 08:15 h es tancarà el punt de trobada i sortirà l’equip escombra que
retirarà la senyalització d’aquest itinerari.
Qui arribi més tard de l’hora indicada no trobarà el punt de lectors ni la senyalització.

E) ACCÉS ALS PUNTS DE TROBADA
En cap dels dos punts de trobada hi ha possibilitat d’accés amb transport públic.
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