
 

REGLAMENT BARNABRAVA XTREMTRAIL 
Edició 2014 
 

 
 Art. 1 ORGANITZACIÓ 
 
El Club d’Activitats de Muntanya de Parets del Vallès – CAM Parets és l’organitzador de la prova 
conjuntament. 
Pàgina web oficial: www.barnabrava.wordpress.com 
  
Art. 2  LA PROVA 
 
BARNABRAVA XTREMTRAIL és una cursa de muntanya NO COMPETITIVA que transcorre per corriols i pistes 
del Barcelonès, Maresme i la Selva i els territoris de Barcelona, Serralada de Marina, Serralada Litoral i 
Serralada del Montnegre-Corredor;i y diferents rius, entre ells el Besós i el Tordera. 
 El recorregut té uns 90 quilòmetres aproximadament i uns 3.700 metres de desnivell positiu acumulat. El 
temps màxim per completar la cursa és de 24 hores, temps suficient per completar el recorregut a ritme de 
carrera amb parades molt breus. Caminant no es pot fer en el temps màxim de 24 hores. 
La ruta comença a la Plaça Orfila del barri barceloní de Sant Andreu i finalitza a la Roca Palomera de Blanes.  
 
Art. 3 DATA 
 
Sortida: Dissabte, 26 d’abril de 2014 
Arribada: Diumenge 27 d’abril de 2014 
 
Art. 4 PROGRAMA 
 
INSCRIPCIONS 
A partir del 7 d’abril i fins el 21 d’abril de 2014 
 
TIMING 
 

o 26/04 Plaça Orfila (Sant Andreu, Barcelona) 
 12:00h Esmorzar/dinar de germanor amb corredors, equip de suport i seguidors 

(opcional) 
 13:45h Control d’assistència 
 14:00h Sortida 

o 26/04 Casa de Colònies Castell Vell 
 22:40h aprox. PV Calent: Caldo, pasta, fruita, refresc, recarrega d’aigua (opcional) 

o 27/04 La Palomera (Blanes) 
 10:00h aprox. Arribada i inevitable bany de celebració 
 13:00h Dinar de celebració 

 
 
 

http://www.barnabrava.wordpress.com/


 
Art. 5 MAPA I ROAD-BOOK  
 
A la Web es publicaran els tracks dels recorreguts. L’organització aconsella que els corredors descarreguin el 
track ja que els pot facilitar el seguiment de la cursa en moments de dubte. No hi haurà cap tipus de 
senyalització en tot el recorregut. S’ha de tenir en compte que en aquesta edició 0, serà la primera vegada 
que es faci tot sencer i que per tant, durant el temps en el que s’ha anat creant el track, pot ser que es 
trobin algunes variacions imprevistes que s’hauran de solucionar sobre el terreny.  
 
Art. 6 PUNTS DE VIDA (PV) 
 
Al llarg de tot el recorregut, trobarem Punts de Vida (PV) on l'equip d'assistència i el seu vehicle t'oferiran 

l'equipament, material, alimentació i liquid personal que a la sortida els hagis entregat dins d'una bossa 

perfectament identificada (recorda que estàs en modalitat de semi autosuficiència)  

L’abandonament ha de fer-se als PV. Només en aquests punts l’organització disposarà de vehicles de 
transport. Els retirats seran evacuats en el moment de tancar el PV i no abans, exceptuant emergències.  
No hi ha equip escombra. 
Cal seguir en tot moment les indicacions del personal d’organització i de seguretat.  
 

    km D+ D- Temps 

Plaça Orfila Coll de Montalegre 12,5 450 270 3h 00m 

Coll de Montalegre Can Gurguí Gros 8,15 347 353 2h 10m 

Can Gurguí Gros Coll dels Parpers 11,3 426 447 3h 10m 

Coll dels Parpers Casa colònies Castell Vell  9,5 349 310 2h 35m 

Casa colònies Castell Vell  Coll Sacreu 12,5 546 505 3h 30m 

Coll Sacreu Can Pica 14 747 628 3h 55m 

Can Pica Mas Xuclà 11,2 507 903 3h 30m 

Mas Xuclà Blanes (La Palomera) 9,2 33 123 2h 10m 

  TOTALS 88,35 3405 3539 24h 00m 

 
 
Art. 7 SEGURETAT  
 
No està previst disposar de cap equip mèdic durant tot el trajecte, per tant, és responsabilitat exclusiva de 
cada participant vetllar per la seva salut.  En cas que les condicions climatològiques ho aconsellin, es pot 
suspendre la prova, en cap cas en plantejaria un traçat alternatiu, tot i que potser es pot escurçar. 
Alguns punts de recorregut transcorren per carreteres amb circulació oberta. Es responsabilitat de cada 
participant circular amb precaució i adequant-se a les lleis. 



 
És molt important portar material adecuat per la duresa de la prova i per preveure una possible climatologia 
adversa. Serà responsabilitat de cada participant portar-lo. Pot trobar el material aconsellable a la web. 
 
Art. 8 INFORMACIÓ GENERAL  
 
• L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants, si bé 
vetllarà per evitar-los.  
• L’organització es reserva el dret de modificar les bases de la BARNABRAVA XTREMTRAIL o suspendre o 
modificar aquestes, davant una eventualitat o causa de força major (condicions climatològiques extremes).  
• Els participants seguiran les instruccions que els siguin donades per l’organització.  
• En inscriure, tot participant accepta sense reserves el present reglament, l’ètica de la carrera i la normativa 
annexa.  
 
Art. 9 LÍMITS HORARIS  
 
El temps màxim per a la totalitat del recorregut de la BARNABRAVA XTREMTRAIL és de 24 hores. 
Durant el recorregut hi haurà uns temps límit per passar per la casa de colònies del Castell Vell, aquest temps 
esta calculat aproximadament per poder finalitzar en l’horari màxim establert. No es permetrà seguir als que 
superin aquesta barrera horàra. Els que vulguin seguir podran continuar fora de carrera i sota la seva 
responsabilitat. En cas de males condicions meteorològiques o per raons de seguretat, l’organització es 
reserva el dret d’aturar la prova, modificar el recorregut o de variar els límits horaris.  
 
Controls de Pas Castell Vell amb límit horari: 9 hores 
 
Art. 10 ABANDONAMENTS I RETORN  
 
Els abandonaments només es podran efectuar en els PV, on l’organització aprofitarà les places lliures dels 
cotxes d’asistència. Per tant aquell que abandoni en qualsevol altre punt haurà de tornar pels seus propis 
mitjans.  
En cas de necessitat d’evacuació per accident o lesió que impedeixi l’aproximació a peu a un dels punts de 
retorn, s’haurà d’intentar avisar a l’organització per tots els mitjans possibles contactant amb alguna persona 
de control o d’assistència de seguretat per activar el operatiu de rescat. Els que abandonin hauran d’avisar 
obligatòriament a l’organització per mitjà d’un control o posant-se en contacte amb el Centre d’organització 
a través del número de telèfon que serà comunicat als participants.  
Hi ha cobertura telefònica en quasi tot el recorregut.  
 
Art. 11 CONDICIONS DELS PARTICIPANTS 
  
- Tenir 18 anys o complir-los durant l’any que es disputi la prova.  
- També és responsabilitat de cada participant l’haver obtingut els coneixements teòrics i pràctics necessaris 
per poder participar a curses de muntanya en distàncies superiors a marató i marxes de resistència, així com 
del seu propi estat físic.  
 
 
 
 
 



 
 Art. 12 MATERIAL RECOMANAT 
 
Cada participant haurà de disposar, per garantir la seva pròpia seguretat, del següent material aconsellable.  

 GPS si el tens (et passarem el track) 

 Farmaciola personal 

 Manta tèrmica 

 Telèfon mòbil 

 Jaqueta lleugera vent/pluja 

 Guants fins 

 1 litre d'aigua 

 Frontal + piles recanvi 

 Gorra sol (opcional) 

 Bastons (opcional) 

 Ulleres de sol (opcional) 

 Crema protecció solar 

 DNI 

 Tarjeta federativa 

 Tarjeta crèdit 

 60 euros per emergències, esmorzar/dinar sortida, avituallament intermig i esmorzar/dinar arribada 

(millor si és en bitllets petits) 

 S'aconsella dur a sobre alguna barreta energètica, gels, fruits secs, "premis"... 

 IMPORTANT: portar tot l'equipament repartit en bosses estanques tipus congelats, per si plou. 

 IMPORTANT: cada participant ha de portar una garrafa de 10 litres d'aigua al vehicle d'assistència 

 
En cas que la previsió meteorològica (Servei Meteorològic de Catalunya) indiqui una alta probabilitat de 
pluja, els participants hauran de portar una jaqueta d’un teixit impermeable i transpirable tipus Gore-Tex, 
Membrain, H2O, YVENT o similar en substitució de la jaqueta paravent obligatòria.  
 
 
Art. 13 PER LA NIT  
 
 Al vespre és obligatori encendre el frontal. Es recomana portar una llum vermella de posició per a col·locar a 
la part posterior de la motxilla des del moment de la sortida i que s’encendrà al vespre perquè sigui visible 
pels participants que estan darrere i pels equips de l’organització. 
  
Art. 14 RESPONSABLE DE SEGURETAT I COMISSARIS 
 
Els Directors de Carrera podran retirar de la competició a un corredor, quan considerin que aquest tingui 
minvades les seves capacitats físiques o tècniques com a causa de la fatiga, no disposi del material obligatori, 
o les seves condicions no siguin les apropiades per continuar en carrera. Aquests podran suspendre, 
escurçar, neutralitzar o aturar la carrera, per seguretat o causes de força major alienes a la seva voluntat 
(climatologia, etc.) Els participants no podran reclamar o interrogar pel reglament, classificacions i itineraris 
als comissaris.  



 
 
Art. 15 INFRACCIONS I DESQUALIFICACIONS  
 Anticipar-se al senyal de sortida  

 Tallar o escurçar el recorregut sortint de d’itinerari marcat (excepte si es impossible seguir pel traçat 
previst) 

 Llençar deixalles fora dels llocs designats  

 Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut.  

 No guardar respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyonia o de respecte a la 
natura.  

 Qualsevol desconsideració amb els membres de l’organització o participants de la prova.  

 Finalitzar la prova més tard de l’hora de tancament del control d’arribada, fixada per l’organització.  

 Serà motiu de desqualificació, passar per la casa de colònies de Castell Vell més tard de l’hora límit.  

 No auxiliar a un corredor accidentat  

 
Art. 16 CATEGORIES  
 
Al tractar-se d’una prova no competitiva no hi ha classificacions ni categories. 
 
Art. 18 INSCRIPCIONS  
 
 Inscripcions: exclusivament per Internet  
 Obertura d’inscripcions: 7 d’abril de 2014  
 Tancament d’inscripcions: el termini d’inscripcions es tancarà el dia 21 d’abril de 2014 a les 24 hores.  
 Assegurança d’accidents: és obligatori per a tots els participants de la BARNABRAVA XTREMTRAIL. Cal 

ser posseïdor de la llicència expedida per la FEEC (mínim llicència C) o equivalent expedida per la FEDME 
o altres federacions estrangeres adherides a la UIAA.  

 Full de descàrrega de Responsabilitats: el participant haurà d’omplir, signar i entregar abans de la 
sortida. En cas contrari no podrà participar a la BARNABRAVA XTREMTRAIL. 

 
Art. 19 RESPONSABILITATS  
 
Els participants ho fan sota la seva responsabilitat. Sobre ells recau la decisió de la sortida i realització de 
l’activitat. Els participants eximeixen l’organització de les reclamacions o demandes basades en suposades 
accions dels participants o d’altres que actuïn a favor seu. Així com de les reclamacions o demandes 
resultants dels danys que puguin succeir als participants i als seus materials inclosa la pèrdua. Els participants 
hauran de signar els documents que es requereixi per evidenciar més clarament qualsevol apartat del 
reglament. 
  
Art. 20 DRETS D’IMATGE  
 
L’organització es reserva els drets exclusius de les imatges, de prendre i recopilar fotografies, vídeo i 
informació de les proves, en què tots els participants estan implicats, així com d’utilitzar tot aquest material 
per a anuncis, relacions públiques o qualsevol altre propòsit periodístic o de promoció de l’esdeveniment. 
Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar prèviament amb el consentiment de 
l’organització.  
 



 
Art. 20 MODIFICACIONS  
 
Aquest reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de l’organització. El fet 
de realitzar la inscripció mostra la conformitat del participant amb aquest reglament. 


