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BARNATRESC
CAMINADA DE BARCELONA

6/5/2018

HI HA DUES OPCIONS
1) Fitxa tècnica de l’itinerari llarg
Lloc de sortida i arribada: pl. Països Catalans (metro Sants Estació L3 i L5)
Hora de sortida: de 8:00 a 8:30 h Hora límit d'arribada: 14 h
Distància: 20,5 km
Durada aproximada: 5:00 h
Avituallament i control: Pl. Leonardo Davinci (Fòrum) (de 9:45 a 12:00 h).
Itinerari: Pl. dels Països Catalans (#), c. Rector Triadó, c. Consell de Cent, c.
Tarragona, pl. Espanya, av. Mistral, c. Tamarit, mercat de Sant Antoni (1), ronda
Sant Antoni, pl. Universitat, ronda Universitat, pl. Catalunya, ronda Sant Pere, pl.
Urquinaona (2), (separació dels dos itineraris), Via Laietana, pl. Ex-Antonio
López, pl. Pau Vila, c. Doctor Aiguader, parc de la Barceloneta (3), pg. Marítim
de la Barceloneta, pg. Marítim del Port Olímpic, pg. Marítim del Bogatell, la Mar
Bella, parc del Camp de la Bota, pl. Leonardo Davinci (Fòrum) (control de pas i
avituallament), rambla Prim, Gran Via de les Corts Catalanes, c. Sant Joan de
Malta, pl. Valentí Almirall, pl. Joan Casanelles, parc del Clot (4), c. Cabanyal, pl.
Mercat, pl. Font i Sagué, c. Sèquia Comtal, c. Aragó, c. Independència, pl.
Heroïnes de Girona, c. Independència, c. Sant Antoni Maria Claret, Hospital de
Sant Pau (5), av. Gaudí, c. Còrsega, av. Diagonal, palau Robert (6) (unió dels itineraris), c. Còrsega, Escola Industrial (7), c. Comte d’Urgell, c. Rosselló, av.
Josep Tarradellas i pl. dels Països Catalans (#)

itinerari llarg

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

2) Fitxa tècnica de l’itinerari curt
Lloc de sortida i arribada: pl. Països Catalans (metro Sants Estació L3 i L5)
Hora de sortida: de 8:00 a 8:30 h.
Hora límit d'arribada: 14 h
Distància: 10,4 km
Durada aproximada: 3:30 h
Avituallament i control de pas: Parc de l’Estació del Nord (de 9 a 11 h).
Itinerari: Pl. dels Països Catalans (#), c. Rector Triadó, c. Consell de Cent, c.
Tarragona, pl. Espanya, av. Mistral, c. Tamarit, mercat de Sant Antoni (1), ronda Sant
Antoni, pl. Universitat, ronda Universitat, pl. Catalunya, ronda Sant Pere, pl.
Urquinaona (2) (separació dels dos itineraris), ronda Sant Pere, arc de Triomf, av.
Vilanova, parc de l’Estació del Nord (control de pas i avituallament), c. Marina, av.
Diagonal, pl. Mossèn Jacint Verdaguer, av. Diagonal, palau Robert (6) (unió dels itineraris), c. Còrsega, Escola Industrial (7), c. Comte d’Urgell, c. Rosselló, av. Josep
Tarradellas i pl. dels Països Catalans (#) .
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Llocs interessants

Palau Robert (6)

(1) Mercat de Sant Antoni

L’edifici, actualment tancat per una remodelació integral i traslladat, ocupa una illa
sencera entre els carrers de Comte
d'Urgell, Tamarit, Comte Borrell i Manso. Es
compon de quatre cossos que formen una
creu sobre les diagonals del quadrat de l'illa. Al centre de la creu hi ha un cimbori que
sobresurt per sobre la teulada de les naus.
El va inaugurar l'alcalde Rius i Taulet el
setembre del 1882. Era el primer mercat
fora de les muralles concebut per abastir
tota la ciutat. És el més gran de Barcelona. En els primers sondejos per efectuar les obres es va localitzar el baluard de Sant Antoni i trams de l’antiga muralla de Barcelona. També es va localitzar un tram de la carretera de Madrid, de
la segona meitat del segle XIX, les restes d’una antiga masia del segle XVI i un
tram de la via Augusta i les estructures funeràries associades.

(C1) Parc de l’Estació del Nord

És una peça notable de Land Art (l'Art de la
Terra és un moviment artístic de finals dels anys
60, en el qual el paisatge i l'obra es troben inextricablement relacionats) que s'organitza a
redós d'una gran escultura de ceràmica blava
situada al mig d'un parterre de gespa gegant.
Una combinació d'art i natura única a Barcelona
pel maridatge entre jardineria, arbres i ceràmica.
L’entrada principal pel carrer dels
Almogàvers està flanquejada per dues parets
altíssimes de ceràmica blanca, que delimiten
els llargs talussos, molt suaus i sembrats de
gespa, que hi ha a banda i banda. La ceràmica es repeteix a les dues escultures que
determinen l’organització del parc i que n’esdevenen protagonistes indiscutibles. Prop
de l’edifici de l’antiga estació de ferrocarril que li dóna nom, s’estén damunt la gespa
un gran llenç de ceràmica blava. És el Cel caigut. Més enllà, tocant al pont del carrer
de Sardenya, on finalitza aquesta primera part del parc, s’enfonsa l’Espiral arbrada,
plena a vessar de til·lers.

(3) Port Olímpic
Va ser construït l'any 1991 per tal de dotar a la
ciutat d'un port esportiu a la seva altura. En el
1992 va ser la seu de les competicions de vela
esportiva als Jocs Olímpics d'estiu de 1992 realitzats a la ciutat de Barcelona.
Actualment, a part de ser un reputat port esportiu de la costa mediterrània, s'ha convertit en un
centre turístic i d'oci de la capital catalana.
El Port Olímpic és una estructura rectangular
amb tres dics de tancament que poden arribar a
una altura de més de 7 metres snm. El dic sud
és la continuació del carrer de Marina, el dic nord és la prolongació del carrer Pamplona.
D'aquest surt el tercer dic cap al sud, el de Poblenou, de 500 m de llarg i amb una forma
corba per a aprofitar l'energia de les ones. La superfície d'aigua abrigada és de 8 ha
aprox. Té una capacitat de 743 amarratges. Disposa d'un varador de 2.900 m² i una
grua per a embarcacions.

L’edifici va ser construït entre 1898 i 1903
com a residència privada de Robert i Surís,
marquès de Robert, un aristòcrata influent,
financer i polític d'origen gironí.
És un edifici d’estil neoclàssic de forma cúbica que mostra tres façanes a l'exterior, totes
íntegrament acabades amb pedra extreta del
Massís del Montgrí (d'on el propietari provenia
i acabaria ostentant el títol de Comte). Cada
façana presenta una composició diferent,
encara que comparteixen unes característiques principals que les unifiquen estilísticament.
El jardí fou dissenyat pel jardiner municipal Ramon Oliva, les nombroses palmeres
del jardí van procedir de l'Exposició Universal de Barcelona de 1888.

Escola Industrial (7)
És un conjunt d'edificis modernistes que
ocupa 4 illes de l'Eixample. Actualment el recinte
acull l'Escola del Treball de Barcelona i l'Escola
Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de
Barcelona, així com la piscina Sant Jordi i un
camp de futbol amb gespa artificial, amb un dipòsit d'aigües pluvials situat sota terra. La Diputació
de Barcelona està fent el trasllat de múltiples serveis cap al recinte de l'Escola Industrial. Part dels
edificis dempeus avui en dia van acollir inicialment la fàbrica tèxtil de Can Batlló, que fou construïda entre 1868 i 1869 i que fou tancada l'any
1889. L'any 1908 van ser adquirits per la Diputació de Barcelona i s'hi ubicà l'Escola
Industrial de Barcelona.

Pl. dels Països Catalans (#)

Està construïda sobre el pati de vies de l'estació de Sants, per aquest motiu no té arbrat ni
jardins. Amb una urbanització, sense cap verd
i amb abundor de formigó, marbre i granit, es
va convertir en un model prototípic de plaça
dura en el moment que a Barcelona se'n començaven a fer.
La plaça està dominada per una gran coberta horitzontal de planxa de coure calat sostinguda sobre llarguíssims pilars i una altra
coberta més baixa i llarga de traçat ondulat,
també de planxa de coure, sobre la qual hi ha un gat de teulada de mida natural, fet
en silueta amb planxa metàl·lica. Destaquen també a la plaça una curta paret amb
una obertura a manera de finestra i uns brolladors.

PROPERES CAMINADES BARNATRESC
Caminada del Dia Olímpic: 10 de juny
Caminada Nocturna: 7/8 de juliol
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.

