
BARNATRESC 

Llocs interessants
Complex Esportiu de la Marbella

És una instal·lació multiusos situada davant la
platja de la Mar Bella.

La seva principal funció és esportiva, tot i que
ha estat seu de nombrosos esdeveniments cul-
turals i trobades estudiantils i juvenils. Compta
amb una pista d'atletisme, un camp de rugbi,
ambdós exteriors, i una sala especialitzada en
taekwondo així com diverses pistes de bàdmin-
ton i de futbol sala. Va ser inaugurat el 30 d'a-
bril de 1992 amb motiu dels Jocs Olímpics d'estiu de 1992 realitzats a
Barcelona amb el nom de Pavelló de la Mar Bella per a albergar el torneig de
bàdminton, tenint el recinte una capacitat de 1.000 espectadors.

Plaça Prim
La gent del Poblenou l’anomena plaça dels Pescadors, tot i que oficialment

es diu plaça Prim, en homenatge al general català que bombardejà durament
Barcelona en el 1843 (i que malgrat tot continua present por triplicat en el seu
nomenclàtor, amb una plaça, un passatge i una rambla). Es tracta d’una pla-
ceta, situada ben a prop del  mar, un bonic recó que encara respira tot l’encant

III CAMINADA A SANT MARTÍ DE PROVENÇALS
20/01/2019

Itinerari: Pl. Glòries Catalanes, av. Meridiana, c. Wellington, av. Icària, c.
Marina, pl. Voluntaris, parc del Port Olímpic, moll de Gregal, pg. Marítim Nova
Icària, complex Esportiu de la Marbella, c. Jonquera, c. Perelló, c. Topete, pl.
Prim, c. Topete, c. Taulat, c. Marià Aguiló, c. Llull, rambla Poblenou, c. Pere IV,
parc del Centre del Poblenou, c. Espronceda, pl. Clot de la Mel (Control de pas
i avituallament), c. Espronceda, c. Clot, pl. General Moragues, c. Hondures, c,
Ciutat d’Elx, c. Josep Estivill, c. Garcilaso, c. Monlau, pl. Massades, c. Coll, c.
Vallès i Ribot, c. Sant Antoni Maria Claret, c. Trinxant, c. Joan de Peguera, c.
Rogent, c. Sèquia Comtal, pl. Mercat, c. Cabanyal, c. Llacuna, av. Diagonal i
pl. Glòries Catalanes.
Lloc de sortida i arribada: Plaça de les Glòries Catalanes, al costat del
Museu del Disseny (Metro L-1 Glòries).
Hora sortida: de les 9:00 a les 9:30 h. Hora límit d’arribada: 13:00 h. 
Distancia aproximada: 12,400 km.            Durada aproximada: 3:30 h.
Avituallament i control de pas: Pl. Clot de la Mel  (de 10 a 11:30 h). 

En cas de necessitat podeu trucar als telèfons: 616 672 173 - 609 334 872

guia_Provençals_Maquetación 1  07/01/2019  9:18  Página 1



d’un poblet de pescadors.
Un dels elements més característics de

la plaça són els tres arbres de tronc recar-
golat de l’espècie bellaombra, també
denominats ombú (Phytolacca dioica). La
gran virtut d’aquests arbres és que fan
una ombra molt agradable.

La plaça està situada al cor del centre
històric del Poblenou on es poden veure
les darreres cases del segle XIX, de plan-
ta i pis o dos pisos, que encara es conser-
ven, en les que vivien els pescadors cosa

que va donar origen al nom popular de la plaça
En un dels laterals de la plaça hi ha “Els Pescadors”, una antiga taberna de

pescadors que s’ha convertit en un elegant restaurant, però que segueix rei-
vindicant una forta identitat de barri. 

Parc Centre Poblenou
És una joia arquitectònica naturalista que

combina una gran diversitat d'ambients. Un
pulmó verd molt necessari en la zona de l'an-
tic Poblenou industrial.

La primavera del 2008 quedava inaugurat
aquest parc de 55.000 m2 de superfície
repartits entre els carrers Bilbao, Marroc,
Bac de Roda i Diagonal, que defineixen cla-
rament l'esperit integrador i social del nou
barri del Poblenou. A l'exterior del parc, un

gran mur perimetral cobert de vegetació mediterrània ens dóna pas, a través
d'un accés de formes gaudinianes, a l'interior del recinte. Un espai d'aspecte
lunar amaga una planta pneumàtica de recollida de residus i bona part del
parc és regat amb aigües freàtiques. L’objectiu és fer d'aquest parc un espai
al servei de tots, on es combinen hàbitats diferents i on es pot fruir d'un bon
descans reposant a les cadires metàl·liques a l'ombra d'una espessa i acolo-
rida vegetació.

Jardins del Clot de la Mel
El nom d'aquests jardins evoca el passat rural

del Clot, conegut des de l'edat mitjana com a
Clotum Melis (Clot de la mel). L’arbrat s’ha dis-
posat de manera que durant tota la primavera i
l’estiu sigui un esclat floral.

Ocupen una superfície quadrangular equiva-
lent a una illa del barri del Clot. Els elements de
l’arqueologia industrial, com la gran xemeneia
que s’aixeca afitant els jardins, evoquen la tra-
dició fabril i industrial de les farineres i manu-
factures tèxtils de Sant Martí. Dividit en quatre

zones formalment iguals, hi ha una gran quantitat d’espècies d’arbres de flor.
Una gran plaça quadrangular amb terra de sauló esdevé l’epicentre d’aquest espai,

al voltant del qual hi ha una tarima de fusta amb seients a cada cantó. 
La gran xemeneia que s’aixeca afitant els jardins ens evoca la tradició fabril i indus-

trial de les farineres i manufactures tèxtils de Sant Martí.

Plaça General Moragues
El 1987 es va condicionar, molt prop del pont

fet aquell mateix any sobre les vies del tren
per l'enginyer Santiago Calatrava, una petita
plaça, dissenyada per l'arquitecta municipal
Olga Tarrassó, que va ser enriquida amb dues
peces de l'escultor nord-americà Ellsworth
Kelly. Inicialment, l'autor les havia fet pel port
de San Diego, a Califòrnia, però no li van
acceptar. Després, dins la política d'embellir
Barcelona amb escultures d'autors nord-ame-
ricans, Kelly va proposar que anessin al parc
de la Pegaso, però no s'avenien amb l'entorn, i aleshores se li va proposar una nova
plaça, que va ser batejada amb el nom de plaça del General Moragues, en honor del
general català executat després de la guerra de Successió. 

Curiosament, però, el monument que Barcelona té dedicat a Josep Moragues i Mas
no és en aquesta plaça, sinó a la Barceloneta, molt prop d'on havia estat l'antic Portal
de Mar, l'indret on va ser exposat al públic el cap del general. Les obres de Kelly no
tenen res a veure amb la història de Catalunya, sinó que són un símbol fàl·lic en acer
inoxidable, i un díedre d'acer, simbòlic de genitalitat femenina, força separats entre
si. Les dues escultures i la plaça es van inaugurar el 26 de setembre de 1987. Una
versió del tòtem a escala més reduïda s'havia instal·lat a la Creueta del Coll.

Plaça Massades
Edificada a finals del segle XIX, situada al

cor de la Sagrera, és una de les poques pla-
ces porxades que queden a la ciutat. Durant
bona part del segle passat hi va haver un mer-
cat cobert que a principis dels anys noranta es
va desmuntar. Urbanitzada pels volts del
1876, va rebre el nom de qui va ser propietari
dels terrenys del voltant, Pacià Masadas i
Teixidó qui va cedir els terrenys a
l’Ajuntament. A fora, els pagesos de la zona
venien els seus productes en parades. 

Mercat del Clot
L'edifici fou inaugurat en el 1889, va ser

objecte d'una remodelació, a iniciativa de
l'IMMB i d'acord amb els comerciants.

Les obres, que van respectar la façana, a la
qual només es van substituir les làmines de fusta
de tancament pels vidres que es poden contem-
plar actualment, es van dur a terme entre 1994 i
1995. Van servir per dotar l'equipament d'un
seguit d'infraestructures. Així es van construir
dues plantes subterrànies, per situar-hi el magat-
zem, la càrrega i descàrrega, el servei de recolli-
da i reciclatge de brossa i un aparcament.

Pel que fa a l'interior del mercat, la remodelació va representar un canvi total, amb
la instal·lació de paviment nou, servei de clavegueram, noves instal·lacions d'electri-
citat i enllumenat, portes automàtiques i noves i àmplies parades.

PROPERA CAMINADA BARNATRESC
Caminada a Horta-Guinardó: 10 de febrer
Més informació: www.euro-senders.com/barnatresc
asenexba@euro-senders.com, o trucar al 616 672 173 els dilluns laborables
de les 17 a les 21 hores.
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