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BARNATRESC
CAMINADA A SANT ANDREU DE PALOMAR 18/03/18
Itinerari: Pl. Can Fabra, c. Otger, c. Balari Jubany, pl. Comerç, c. Pons i
Gallarza, c. Mateu Ferran, pl. Mercadal, c. Vintró, c. Pons i Gallarza, c.
Fraga, pl. Marià Brossa, c. Servet, av. Meridiana, c. Bartrina, pg. Valldaura,
av, Meridiana, pg. Andreu Nin, pg. Ciutat de Mallorca, pl. Soller, c. Escultor
Ordoñez, c. Pintor Alsamora, av. Rio de Janeiro, av. Meridiana, parc de Can
Dragó (1), av. Meridiana, pont de Sarajevo (2) (c. Almassora), c. Mireia, pl.
Trinitat, c. Madriguera, Via Barcino, parc de la Trinitat (3), pg. Santa Coloma
(Control de pas i avituallament), pg. Santa Coloma, pont Riu Besòs, parc
Fluvial del Besòs (4), pont del Molinet (5), c. Sant Adrià, c. Sas, c. Lima, pg.
Havana, parc de la Maquinista (6), c. Sant Adrià, pl. Can Fabra (7).
Lloc de sortida i arribada: Pl. de Can Fabra (Metro L1 Sant Andreu).
Hora sortida: 09:00 a 09:30 h.
Hora límit d’arribada: 13:00 h.
Distancia aproximada: 11,000 km.
Durada aproximada: 4:00 h.
Avituallament i control de pas: Pg. Santa Coloma (10:00 – 11:30 h).

Llocs interessants
(1) Parc de Can Dragó

En cas de necessitat podeu trucar als telèfons: 609 057 181 i 616 672 173

És un gran bulevard de gairebé 12 hectàrees, ocupades en gran part per gespa
amb arbres, que envolta les instal·lacions
esportives que hi ha entre l'avinguda
Meridiana i el passeig d'Andreu Nin.
L’origen del nom de Can Dragó es
remunta a la Guerra de Successió (1714),
quan una companyia de les tropes borbòniques, coneguda com els dragons, es va
instal·lar a la masia que en aquella època
governava la zona.
En una zona intermèdia del parc hi ha
un petit turó cobert de gespa, on es troba una rèplica de l’escultura Aurigues
olímpics, de Pau Gargallo, l’original de la qual està instal·lada a l’Estadi
Olímpic
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Pont de Sarajevo (2)
El Pont de Sarajevo està projectat com
un pont verd que incorpora a més altres
conceptes i criteris de sostenibilitat:
Es un espai urbà d’estada i no només un
vial de comunicació entre barris. El pont s’ha
concebut com un pont verd de plataforma
única, que permet la pacificació del trànsit
viari i una connexió més amable entre el
barri de Trinitat Vella i el de Trinitat Nova.
Les plantes i la jardineria vertical del
Pont de Sarajevo, afavoreixen la biodiversitat en aquest espai i en les àrees
collindants. Els elements constructius s'han projectat considerant criteris de
sostenibilitat, i igualment s'ha instal·lat paviment fonoabsorbent i il·luminació
de baix consum i eficiència energètica.

Parc de la Trinitat (3)

Situat en mig d'un dels nusos viaris més
importants de Barcelona ofereix al visitant un
nombre excepcional de possibilitats: pistes
esportives i de modelisme, una gran àrea de
pícnic amb barbacoes i un hort urbà.
Destaca el canal que s’estén cap a un
dels extrems del parc i, a l’altre costat de
la làmina d’aigua, un turó cobert de gespa
envoltat de fileres d’arbres, amb camins
que el creuen de punta a punta i una formidable escultura de cavalls que corren en estampida sobre l’herba.
A mig camí del cim del turó hi ha l’escultura els Cavalls desbocats, de
Josep Ros (1993), un gran fris que retalla el perfil de 15 cavalls que corren
salvatges sobre la gespa.
En un dels extrems de la llarga làmina d’aigua que ressegueix l’ampla semicircumferència que constitueix el parc, destaca Dona que es banya, de Rafael
Bartolozzi (1985), una figura femenina delicada esculpida en marbre de Carrara.

Parc Fluvial del riu Besòs (4)

És un espai públic ubicat al llarg dels
darrers 9 quilòmetres de llera del riu
Besòs, des de la confluència amb el riu
Ripoll fins la desembocadura al mar
Mediterrani. Amb una superfície total de
115 hectàrees és un dels espais verds
més importants de la regió metropolitana
de Barcelona, sobretot si es té present la
seva ubicació formant part del continu
urbà de les ciutats de Barcelona, Santa
Coloma de Gramenet, Sant Adrià de

Besòs i Montcada i Reixac.
La contaminació i degradació del riu Besòs i del seu entorn és un problema
que prové del anys seixanta, especialment pel gran creixement de les poblacions que envolten el riu i el procés d'industrialització en aquestes ciutats. La
política de recuperació d'espais fluvials degradats iniciada als anys vuitanta

pels ajuntaments i la Generalitat de Catalunya, sempre amb la col·laboració
d'una ciutadania cada cop més sensibilitzada, han millorat notablement l'estat del riu Besòs. Cal destacar l'efectivitat de les mesures de sanejament
aplicades, sobretot a la dècada dels noranta, per tal de deixar de considerar
el riu Besòs com una claveguera.

(6) Parc de la Maquinista
És una gran esplanada oberta i excepcionalment rica en arbres, un espai verd
ampli, tranquil i endreçat. Tot i ser un parc
obert, d’alguna manera hi ha un accés
principal situat a l’extrem delimitat pels
carrers de Ferran Junoy i de Sant Adrià.
Des d’aquest punt es pot contemplar tot
l’espai en el seu conjunt. Val la pena fer-ho
per poder apreciar la sobrietat i l’harmonia
de la distribució de les dues zones en què
es divideix, les quals estan separades per
una franja espaiosa pavimentada amb
rajoles vermelloses, amb grans parterres de gespa curulls d’arbres a banda i
banda. Al centre, dividint i ordenant l’estructura del parc, hi ha una gran làmina d’aigua allargassada amb la forma d’un grill de taronja.
Es troba als terrenys antigament ocupats per la factoria de La Maquinista
Terrestre y Marítima, una empresa de construcció de màquines de tren fundada
l’any 1855. Aquesta empresa va participar en la construcció de l’Estació de
França i del mercat de Sant Antoni, ambdós amb una estructura de ferro forjat.

(7) Can Fabra
Can Fabra ha anat embastant en el
decurs del temps els diferents espais que
l’envolten. Una mena de vestit a mida que
respon a diferents necessitats. Així, davant
la biblioteca hi ha una plaça pavimentada i
una làmina d’aigua. A un dels costats hi ha
un espai verd amb voluntat de jardí de barri.
És un racó arrecerat del trànsit viari, amb
una zona d’ombra i d’estada.
Darrere de la biblioteca s’hi ubica un
segon espai enjardinat, on el verd es distribueix de manera geomètrica, esdevenint un espai que es relaciona amb l’arquitectura que l’emmarca -l’edifici de la
biblioteca- mitjançant rampes, parterres i pèrgoles que agafen el protagonisme.

PROPERES CAMINADES BARNATRESC
Caminada Llobregat - Besòs: 15 d’abril
Caminada de Barcelona: 6 de maig
Caminada del Dia Olímpic: 10 de juny
Més informació: www.euro-senders.com/barnatresc
asenexba@euro-senders.com
Tel: 616 672 173 els dilluns laborables de les 17 a les 21 hores.

