BARNATRESC CURIÓS
Es tracta d’una nova iniciativa dins de l’organització del Barnatresc que pretén ampliar
el contingut cultural i cívic de les caminades.
En el fulletó que es dóna a la sortida a més del mapa i de la descripció de l’itinerari hi
ha unes poques notes informatives breus sobre alguns punts concrets considerats
interessants de l’itinerari.
La idea de la nova iniciativa proposa ampliar i aprofundir una mica més aquesta
informació tot destacant-ne alguns punts més, sobretot considerats “curiosos” i d’aquí
ve el nom de la proposta: BARNATRESC CURIÓS.
Al mateix temps que es realitza la pròpia caminada, amb les característiques de
sempre, segons el calendari anual, hi haurà la possibilitat de formar part d’un grup que
tindrà com a finalitat, tot prenent com a base el recorregut oficial previst, el fer un
recorregut adaptat a les característiques que els punts interessants i curiosos de
l’itinerari requereixin.
A més de fer la caminada, la idea és adaptar-hi un recorregut alternatiu que permeti
fer les visites que s’hagin previst per fer el BARNATRESC CURIÓS.
Comptarem amb la magnífica col·laboració del professor de geografia i d’història a
més de guia cultural: Narcís Fradera i Bota, ex professor de l’Institut XXV Olimpíada,
el qual portarà el grup pels punts que ell prèviament haurà seleccionat i en farà
l’exposició corresponent.
L’activitat serà considerada exactament com si es fes l’itinerari normal de la caminada
corresponent, però necessàriament aquest grup tindrà unes característiques les quals
es basen en els punts següents:
•

•
•

Serà vàlida com a participació oficial al Barnatresc per al còmput de participacions
per obtenir el pin anual sempre que es faci llegir el codi de barres del carnet del
Barnatresc en els punts establerts.
Per tant, cal estar en possessió del carnet del Barnatresc, a qui no el tingui o no el
porti se li facilitarà el carnet a la sortida.
El grup serà com a màxim de 20 persones.

•

•

•
•

Serà condició indispensable el fer la inscripció prèvia i gratuïta a través del sistema
on line que hi ha al web a partir de les 9 del matí del dilluns de la pròpia setmana
de la caminada del Barnatresc corresponent.
Degut a la necessària limitació de places, després d’una participació caldrà que
hagin passat dues caminades sense participar en aquesta activitat per tornar-se a
inscriure.
L’hora de sortida serà 15 minuts després de tancar la sortida de la caminada
corresponent.
A la sortida hi haurà un punt de concentració per als participants a aquesta activitat
on es passarà llista dels inscrits i es donaran les instruccions oportunes.

