
BARNATRESC

Llocs interessants

(1) Parc Xavier Montsalvatge
Fou creat el 2007 i està dedicat al composi-

tor Xavier Montsalvatge. Està situat sobre les
Cotxeres d'Horta, un aparcament d'autobusos
de Transports Metropolitans de Barcelona. 

Quan es va construir la cotxera ja estava pre-
vista la construcció d'una coberta ecològica al
seu sostre, que aprofitant la pendent del terreny
queda al nivell del carrer a la seva zona supe-
rior. Al mateix temps que com a parc, aquesta
coberta serveix per a la recollida d'aigües plu-
vials, a través d'un sistema d'embuts de formigó
que condueixen l'aigua fins a un desguàs cen-
tral. Aquests embuts, de forma circular, marquen la topografia del terreny, ja que creen
una sèrie d'illes de diferent configuració, algunes dures i altres de gespa o altre tipus de
vegetació, el que fa que s'alterni el color i crea un tapís de diverses tonalitats. 

CAMINADA A HORTA - GUINARDÓ      10/02/2019
Itinerari: Velòdrom d'Horta (#), c. Germans Desvalls, c. Mura, c. Matadepera, c.
Muntanyola, c. Cal Notari, c. Síndic Rahola Parc Xavier Montsalvatge (1), c.
Scala Dei, pont de la Ronda de Dalt, pg. Vall d’Hebron, Parc Central Nou Barris,
c. Albert Einstein, c. Borgonyà, c. Montagut, c. Riells, c. Montsant, c. Trabau, parc
del Turó de la Peira (2), pg. Fabra i Puig, c. Congrés, c. Dr. Letamendi, c. Eduard
Toda , c. Feliu i Codina, c. Chapí, c. Vent, c. Horta, pl. Eivissa (3), c. Fulton, pg.
Maragall, c. Granollers, Baixada de Can Mateu, c.Llobregós, pge.Marí, c.Santa
Joana d’Arc, c. Lisboa, c. Porto, parc Rieres d’Horta (C) (control de pas i avitua-
llament), av. l’Estatut de Catalunya, c. Juan de Ávila, camí de Sant Genís, c.
Alarcón, c. Lisboa, pl.la Clota, av. Cardenal Vidal i Barraquer, camí de Sant
Genís, av. Martí Codolar, c. La Granja Vella (Àrea Esportiva de la Vall d’Hebron)
(4), c. les Basses d’Horta, av. del Jordà, c. Judea, c. Sinaí, Sant Genís dels
Agudells (5), c. Nazaret, c. Arquitectura, c. Vayreda, jardins de Montbau, c. Joan
Sales, c. Poesia, recinte Mundet, c. Harmonia, c. Hipàtia d’Alexandria, c. Olympe
de Gouges, av. Arturo Mundet, pl. Anna Gironella, Llars Mundet, av. Arturo
Mundet, pg. Castanyers i Velòdrom d’Horta/parc del Laberint/Jardins Marià
Cañardo (6).

Lloc de sortida i arribada: Velòdrom d’Horta.- Metro L-3 (Mundet)
Hora sortida:  09:00 a 09:30 h.   Hora límit d’arribada: 13:00 h.
Distancia aproximada: 12,400 km.          Durada aproximada: 4:00 h.
Avituallament i control de pas: Parc Rieres d’Horta (10:00 – 11:30 h).

En cas de necessitat podeu trucar als telèfons: 609 057 181 i 616 672 173
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Parc del Turó de la Peira (2)
La seva altura i situació privilegiades el con-

verteixen en l'únic parc de Barcelona amb vista
sobre Collserola i el mar. És com un oasi amb
una gran varietat vegetal, que destaca pel seu
verd i contrasta amb els edificis que l’envolten.

És un indret per passejar a través dels amplis
camins que el recorren en un itinerari que té
com a objectiu principal arribar al cim, situat a
uns 140 metres d’altitud, on es troba el mirador.

Té una superfície de 7,71 hectàrees, que for-
maven part d’una antiga pedrera, propietat de

la marquesa de Castellbell. L’espai va passar a mans municipals durant la Segona
República i es va inaugurar com a parc públic l’any 1936, si bé s’hi van anar incorpo-
rant nous terrenys fins al 1977, any en què es va inaugurar la primera remodelació.
El 2007 es va fer una rehabilitació integral que en va restituir l’aspecte general i en va
actualitzar les instal·lacions.

Àrea Esportiva Vall d’Hebron (3)  
Va ser una de les quatre Àrees Olímpiques

projectades urbanísticament per a la XXVa
Olimpíada de Barcelona’92. En motiu dels Jocs
Olímpics de Barcelona’92 va ser reestructura-
da fins a convertir-se en una gran àrea de lleu-
re. S’hi van instal·lar les competicions de ciclis-
me, tennis, tir amb arc i voleibol, a més de les
proves de pilota basca, que era esport de
demostració. Es van projectar noves instal·la-
cions com el Camp de Tir amb Arc, i el Pavelló
i les Pistes de Tennis de la Vall d’Hebron.

A més, en aquesta zona es van edificar 500
habitatges de nova construcció que van ser

destinats a acollir la premsa durant el gran esdeveniment, la qual cosa va ajudar a
ordenar una zona urbanísticament poc definida fins aquell moment. Conjuntament
amb l’Àrea de la Diagonal, aquestes dues àrees conformaven les anomenades Àrees
Olímpiques de muntanya, mentre que la de Parc de Mar i Montjuïc eren les de la
costa. La inversió total realitzada a l’Àrea de la Vall d’Hebron va ser d’uns 130 milions
d’euros (21.784 milions de pessetes d’aleshores).

Sant Genís dels Agudells (4)
Al segle XIV, l’església de Sant Genís dels

Agudells va passar a dependre del monestir de
Sant Jeroni de la Vall d’Hebron i, anys més tard,
al segle XIX, de la parròquia de Sant Joan
d’Horta. Al costat de l’església encara es conser-
va un cementiri, l’únic que queda dins el nucli
urbà de la ciutat i que no depèn de l’Ajuntament.

El conjunt de Sant Genís dels Agudells el for-
men l’església, la rectoria, el cementiri parroquial
—on va estar enterrat Manuel Carrasco i
Formiguera— i el mas de Can Safont, del segle

XIII. El temple té una sola nau amb creuer, capelles i una porta adovellada. El 1936, a
l’inici de la Guerra Civil, un incendi va afectar la parròquia i en va cremar bona part de
l’interior. El campanar, tan característic, és del segle XVII. El mas de Can Safont, però,
ha estat reconstruït moltes vegades i ha perdut l’aspecte original. En canvi, la casa
parroquial manté encara la pedra treballada a les finestres i el portal amb un arc de mig
punt. A la façana de l’església s’hi conserva, esculpida, una creu gòtica. 

(5) Jardins Marià Cañardo
POEMA TRANSITABLE EN TRES TEMPS
És un poema visual corpori del poeta català

Joan Brossa situada a la zona enjardinada
entre el Velòdrom d'Horta i el Laberint d'Horta. 

Poema visual transitable en tres temps,
segons algunes fonts Poema visual transitable
en tres fases i segons d'altres Poema visual
transitable en tres parts, de la ciutat de
Barcelona. Els arquitectes del velòdrom,
Esteve Bonell i Francesc Rius, van encarre-
gar-li a Brossa l'obra l'any 1984. Hi una làpida explicativa al monument que diu: «nai-
xença, el camí, pauses i entonacions i final». 

Quant al nom, el mateix Brossa es refereix a la peça com a "poema visual, en tres
temps" a la memòria del projecte, i "poema visual transitable, en tres parts" en el títol
de la sextina feta a propòsit del projecte.  «Possible significació? La vida dels éssers
és sotmesa a una evolució degradant que acaba en destrucció.»

(6) Velòdrom d’Horta
La profunditat del velòdrom s'encaixa lleu-

gerament al terreny, cosa que incrementa la
seva lleugeresa. La planta està plantejada
com una gran corona circular en la qual se
situen a l'interior una pista i una grada de
forma el·líptica. Entre les grades i la façana
s'aixequen les quatre torres obliqües per
il·luminar l'espai. Els arquitectes idearen
també un pòrtic circular de 4 metres de gruix
que acull tots els serveis dirigits als especta-
dors i que comunica el velòdrom amb l'espai
de l'entorn de l'edifici dissenyat també pels mateixos arquitectes. 

L'any 1992 acollí les proves de ciclisme en pista dels Jocs Olímpics d'estiu de 1992.

(7) Parc del Laberint
El parc inclou el jardí més antic conservat a la

ciutat. Nascut com un jardí neoclàssic amb un
toc de fisonomia italiana, es va acabar com a
jardí romàntic.

Sens dubte és un laberint. Decisions, hipòte-
sis, teories són camins per trobar solucions i
cada drecera obre un nou punt de vista. Pensi
sobre això mentre intenta desentrellar el laberint
vegetal del parc fet de murs de xiprers amples i
domesticats. Si en arribar al centre no troba el
cor que el parc li haurà robat, demani-li a Eros
on el pot recuperar. La seva escultura és al bell
mig del laberint. 

PROPERES CAMINADES BARNATRESC

Caminada a Sant Andreu de Palomar: 17 de març
Caminada Llobregat - Besòs: 14 d’abril
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.
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