CAMINADA NOCTURNA
10-11 DE JUNY DE 2017

Nom de l’acte:

Caminada Nocturna

Dia: 10-11 de juny

2017

Hora: de 21.00 a 21.30 hores dia 10

Descripció de l’acte:
És una caminada urbana nocturna per la ciutat de Barcelona amb sortida i
arribada de la plaça las Glòries. Gairebé a la meitat del recorregut, concretament
a la platja de Sant Miquel hi ha un punt de control i avituallament. La caminada
està totalment senyalitzada i té un equip escombra que va tancant el recorregut.
Està oberta a qualsevol tipologia de participant i és gratuïta. Aquesta caminada
està dins del programa anual de caminades Barnatresc que realitza l’Institut
Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona conjuntament amb l’Associació
d’Entitats Excursionistes del Barcelonès.

Calendari Barnatresc 2017
Data

Entitat

Caminada

22 de gener

UESMAP

Caminada a Sant Martí de Provençals

19 de febrer

UEC d’Horta

Caminada a Horta

19 de març

AE Muntanya

Caminada a Sant Andreu

9 d’abril

AEEF

Caminada Llobregat-Besòs per la costa

14 de maig

CE Gràcia

Caminada de Gràcia

10/11 de juny

AEEF

Caminada Nocturna

2 de juliol

AEEB

Caminada del Dia Olímpic

17 de setembre

UEC de Sants

Caminada de Sants

7 i 8 d’octubre

ACIB

Barnatresc Internacional

19 novembre

FEB

Caminada a Montjuïc Pro Infància

17 de desembre

CE Pirenaic

Caminada del Nadal Solidari

Nota: aquest calendari pot tenir alguna modificació al llarg de l’any, és per això
que us recomanem que consulteu sovint els webs: www.eurosenders.com/barnatresc, www.euro-senders.com/naturtresc i www.eurosenders.com/internacional.
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Normativa
1. Aquesta normativa és d’aplicació al conjunt i a cada una de les caminades que
componen la Barnatresc 2017.
2. Les caminades estan obertes a tothom i són aptes per a totes les edats.
3. Per a participar a qualsevol de les caminades cal haver formalitzat
correctament i lliurat a l'arribada el full de ruta.
4. Els itineraris estaran convenientment senyalitzats.
5. La pluja o el mal temps no seran motiu de suspensió de les caminades.
6. Les dades tècniques de cada caminada seran facilitades en el fulletó específic
de cadascuna d’elles.
7. Per a optar als premis a la participació (pins amb tres categories –or, plata i
bronze- caldrà que a l'arribada de cada caminada el participant lliuri el full de
participació amb les seves dades personals i la constància d'haver passat per tots
els controls establerts.
8. Els participants hauran de respectar en tot moment les normes establertes per
l’organització, especialment els criteris que es fixin per a contribuir a mantenir la
ciutat neta. També hauran de respectar les normes de circulació establertes per
als vianants (passos de vianants, semàfors, etc.).
9. L’organització declina tota responsabilitat respecte als diferents perjudicis que
la participació a les caminades pugui causar als caminadors.
10. Els participants es fan responsables dels danys i perjudicis que puguin
ocasionar a altres caminadors, a ells mateixos o a terceres persones físiques o
jurídiques.
11. Les dades que figuren al calendari anual i als fulletons de cadascuna de les
caminades estan subjectes a possibles modificacions, de les quals en seran
informats els participants oportunament i través del web www.eurosenders.com/barnatresc.
12. El fet d’inscriure’s a qualsevol de les caminades significa acceptar aquesta
normativa. En tot allò que no hi estigui previst serà d’aplicació el que decideixi
l’organització de Barnatresc.
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1.Fitxa Tècnica:
CAMINADA NOCTURNA
Organitza: Institut Barcelona Esports i AEEB
Data: 10-11 de juny de 2017
Realització: Associació Excursionista d’Etnografia i Folklore
Lloc de sortida i arribada: Plaça de les Glòries Catalanes, al costat del Museu del
Disseny (Metro L-1 Glòries)
Hora de sortida: de 21.00 a 21.30 hores dia 10
Hora límit d'arribada: 01.00 h del dia 11
Distància aproximada: 12,400 km aproximadament
Durada aproximada: 4.00 h
Avituallament i control de pas: Platja de Sant Miquel “Comptador del
Memorial” (22.30 h a 23.30 h)

Itinerari:
Pl. de les Glòries Catalanes, c. Badajoz, av. Diagonal, rambla de Poblenou, c.
Llull, av. Diagonal, pl. Llevant, pl. Leonardo da Vinci, pl. Fraternitat (Camp de la
Bota), av. Litoral, platja de Llevant, pg. Marítim de la Mar Bella, pg. Marítim del
Bogatell, pg. Marítim de la Nova Icària, pg. Marítim del Port Olímpic, moll de
Marina, pg. Marítim de la Barceloneta, platja de la Barceloneta (Comptador del
Memorial (control de pas i avituallament), c. Judici, pl. Miquel Tarradell, pg.
Joan Borbó, pl. Pau Vila, Pla de Palau, av. Marquès d’Argentera, pg. Picasso, pg.
Pujades, av. Meridiana i pl. de les Glòries Catalanes.
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Mapa de l’itinerari
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Recomanacions importants
És important que els participants portin algun mitjà d’il·luminació personal
(llanterna, frontal, etc.), perquè hi ha diversos trams on no hi ha enllumenat
públic.
També és convenient portar alguna cosa que sigui reflectant (braçal, armilla,
cinturó, etc.) per tal d’augmentar les possibilitats de ser vist i així evitar
accidents.
Notes:
Es tracta d’una caminada per la costa del Barcelonès senyalitzada amb les
fletxes i les cintes de plàstic pròpies del Barnatresc.
No hi ha inscripció prèvia per a la participació a la caminada, solament cal
presentar-se al punt de sortida a l’hora establerta.
En el moment de la sortida es donarà la documentació necessària i adient per
a poder realitzar la caminada sense dificultats tècniques.
Equip escombra
Es procedirà a retirar la senyalització a partir del moment que es tanqui el
punt de sortida. El punt de control i l’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.
Reduïm residus
L’organització del Barnatresc vol continuar contribuint a la campanya de
reducció de residus i més concretament dels envasos de plàstic de l'aigua que
es donava a les caminades. És per això que tant al punt d'avituallament com
a l'arribada l'aigua se subministrarà en càntirs.
Això representarà reduir, en un any, en uns 50.000 envasos de plàstic les
deixalles que aquesta activitat genera, la qual cosa representa un volum
realment important.
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ADVERTIMENTS
• L’Associació Excursionista d’Etnografia i Folklore, l’Ajuntament de Barcelona i
l’Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès no es fan responsables
en cap aspecte dels danys i/o perjudicis que els caminadors es puguin causar
a si mateixos i/o a terceres persones, tant per l’incompliment de les normes
establertes com per arribar al final de la caminada més tard de l’horari
previst.

• La direcció de la caminada podrà no autoritzar la participació a aquelles
persones que el seu equipament i/o que les seves condicions físiques no
responguin, segons el seu criteri, als mínims que la caminada requereix.
Per qualsevol incidència que es pugui produir al llarg de la caminada podeu
trucar al telèfon: 616 672 173

2. Sortida i arribada:
Hi ha el següent material i infraestructura
•

8 taules i 3 tendals

•

2 taules amb 12 càntirs per l’aigua

•

10 tanques

•

Megafonia

•

3 lavabos

•

Plomes de senyalització

•

Papereres

Horaris muntatge i desmuntatge: 19.30 fins a les 01.00 h
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MAPA SORTIDA I ARRIBADA

3. Punt d’avituallament
Hi ha el següent material i infraestructura:
•

4 taules per control i 1 tendal

•

2 taules amb 12 càntirs

•

2 lavabos

•

Producte sòlid

•

Papereres

•

Ploma senyalització

Horari de muntatge i desmuntatge: 21.00 h i a les 24.00 h
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MAPA DE CONTROL i AVITUALLAMENT

4. Circuit
Al ser una caminada, no es requereix cap tall de tràfic i circulació, els participants
han de respectar les senyals i els passos de vianants.
Tot el circuit estarà senyalitzat amb sagetes i cintes de plàstic, de color verd amb
el nom de l’activitat, que seran retirades per el personal de l’organització.
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5. Suport sanitari
Ubicació: Pl. de les Glòries, itinerari i punt d’avituallament a la platja de Sant
Miquel
Material:
1 ambulància amb dos sanitaris en el moment de la sortida, circuit i punt
d’avituallament
1 sanitari a la sortida i arribada de forma permanent

6. Personal de l’organització
És compten amb uns 35 voluntaris de l’entitat de l’AEEB a la sortida i arribada,
així com al punt d’avituallament. Aquests voluntaris s’encarreguen de les
següents tasques:
• Lliurar el full de participació i els mapes de la caminada, així com la seva
recollida
• Llegir amb els lectors làser la sortida, arribada i punt d’avituallament
entremig dels participants
• Donar aigua i sòlid al punt d’avituallament entremig i a l’arribada als
caminants.
•

Fan tasques d’orientadors al llarg del recorregut.

Tots els voluntaris van identificats amb una armilla del Barnatresc.
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7- Assegurança
Pòlissa de Responsabilitat Civil de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Associació
d’Entitats Excursionistes del Barcelonès.

8. Característiques del públic destinatari de l’acte
Nombre d’assistents previstos: 2.200
Característiques: gent de totes les edats
La quantitat de caminants mai està al mateix temps en l’espai de sortida i
arribada ja que tal com arriben van marxant, i al mateix a l’arribada. La sortida
es realitza de 21.00 a 21.30 h

VIES D’ACCÉS I RUTES D’EVACUACIÓ DE SORTIDA

Via preferent per evacuacions des de tots els punts
Punt de sortida i arribada
Punt d’avituallament

Bombers Caserna
Comissaria Mossos
d’Esquadra
Comissaria Guàrdia
Urbana

c. Independència
c. Pontevedra-Almirall Cervera- pg.
Marítim Barceloneta

Plaça de les Glòries
Hospital de Sant Pau
C. Castella, 6-16 bxs
112
C. Bolivia, 30-32 1. planta
092
C. Espronceda, 148-150
932562850
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Platja de Sant Miquel
Hospital del Mar
Pg. Josep Carner, 48-56
112
Nou de la Rambla, 76-80
092
La Rambla, 43
932562430

CENTRES HOSPITALARIS DE REFERÈNCIA EN CAS D’ACCIDENT O EVACUACIÓ

Sortida i Arribada
Punt d’avituallament
Emergències que sobrepassin el dispositiu establert

Hospital de Sant Pau
Hospital del Mar
112 (emergències)

MAPA RUTA EVACUACIÓ DE LA SORTIDA I ARRIBADA
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MAPA RUTA EVACUACIÓ DEL PUNT DE CONTROL
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