
BARNATRESC

Llocs interessants

(0)Casa Bloc
Amagat entre els carrers de Sant

Andreu, hi ha un bloc d’habitatges
obrers que són un petit tresor: Cinc edi-
ficis disposats en forma d'essa que van
trencar amb el concepte d’habitatge
social i que s’han convertit en un dels
millors exemples d’arquitectura raciona-
lista del segle XX.

Llum, ventilació i higiene. Aquestes
van ser les tres premisses fonamentals

CAMINADA A SANT ANDREU DE PALOMAR 17/03/19

Itinerari: Pl. Can Fabra (#), c. Sant Adrià, Jardins del Reg, pl. Estació, c.
Joan Torras, c. Fernando Pessoa, c. Valentí Almirall, Casa Bloc (0), c.
Colòmbia, pl. Can Galta Cremat, c. Bartrina, pl. Miquel Casablancas, pont de
Can Dragó, pg. Valldaura, av. Meridiana,  parc Esportiu de Can Dragó (1), c.
Pintor Alsamora, c. Piferrer (desviació marxa nòrdica), pg. Ciutat de
Mallorca, pl. Sóller (2), c. Deià, pl. Madres de la Plaza de Mayo, c. Doctor Pi
i Molist, parc Central de Nou Barris (3), pg. Fabra i Puig, Parc del Turó de la
Peira (4), pg. de la Peira, c. Montmajor, c. Aneto, ptg. Grau, pg. Fabra i Puig,
pl. Virrei Amat, c. Felip II, pl. Carmen Laforet (unió marxa nòrdica) (control de
pas i avituallament) (5),  c. Felip II, c. Sant Pasqual Bailón, Jardins de
Massana, c. Espiga, pl. Congrés Eucarístic, c. Cardenals Tedeschini, av.
Meridiana, c. Pegàs, Parc de la Pegaso (6, c. Rovira i Virgili, pl. Doctor
Cararach, c. Pare Manyanet, c. Josep Soldevila, rambla Onze de Setembre,
rambla Fabra i Puig, c. Monges, c. Coroleu, pl. Les Palmeres, c. Pare
Secchi, c. Bascònia, c. Montpeller, pl. Mercadal, c. Mateu Ferran, c. Pons i
Gallarza, pl. Comerç, c. Balari i Jubany i  pl. Can Fabra (#). 

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: Pl. Carmen Laforet (10:00 – 11:30 h).

En cas de necessitat podeu trucar als telèfons: 609 057 181 i 609 334 872
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per a la construcció durant la Segona República dels pisos de la Casa Bloc,
un conjunt d’habitatges per als obrers, que aleshores encara vivien en barra-
ques als barris industrials de Sant Andreu. 

La gran essa que formaven els cinc edificis estava composta per habitatges
dúplex oberts a l’exterior, on sempre entrava la llum natural i on es van supri-
mir els patis interiors, de tal manera que tots els pisos donaven a les dues
bandes del carrer, amb la qual cosa la ventilació era més efectiva. Uns blocs
que s’alçaven sobre pilars per permetre l’entrada fluida dels habitants i per
crear espais verds. Un projecte que no acabaria la República, però sí el
govern franquista. Per aquest motiu, allò que inicialment s’havia projectat
com a habitatges per a obrers va acabar sent pisos per a militars, vídues de
guerra i més tard policies nacionals.

Plaça Sóller (2) 
És una plaça multifuncional del barri de

Porta, un espai verd, arbrat i obert a
actes festius i culturals. Espai funcional
que no oblida estètica i cultura. Accedint-
hi per la banda de muntanya, la plaça de
Sóller ens amaga l’estructura de terras-
ses i el llac que separa el verd de l’espla-
nada pavimentada. Ens podem fer una
idea del conjunt caminant per qualsevol
de les dues rampes que surten dels
extrems i que recorren el perímetre de la

plaça elevant-se i generant un balcó-mirador sota el qual es distribueixen els
equipaments.

Xavier Corberó va crear per a la plaça, que en el moment de la seva urba-
nització era la més gran de Barcelona, un conjunt escultòric format per 41
làmines fines, amb formes arrodonides, que fan entre cinc i vuit mil·límetres
de gruix, de marbre rosa de Portugal, marbre blanc d’Almeria i d’ònix iranià.
Matèries fràgils i luxoses que evoquen una barca, uns núvols, el sol i la lluna.
Una recreació de les illes Balears i de la relació històrica mantinguda amb el
barri, raó per la qual l’escultor la va titular Homenatge a la Mediterrània.

Parc Central de Nou Barris (3) 
És el segon espai verd de la ciutat en

superfície, amb gairebé 17 hectàrees. Un
indret que convida a passejar i contemplar
la riquesa vegetal que conté. Hi trobem
més de 1.000 arbres de 49 espècies dife-
rents, així com un palmerar únic a la ciutat.
L’altra singularitat d’aquest parc és l’aigua,
present amb fonts i grans llacs.

L’oferta d’usos del parc s’ofereix com a
zona d’oci, passeig i repòs; com a zona de

pas i de connexió del barri per a vianants i com a equipaments a l’interior del
parc (seu del Districte, Fòrum Tecnològic Nord, Guàrdia Urbana, centres
eductius i equipaments de barri).

El parc Central de Nou Barris comprèn l’antic Institut Mental de la Santa
Creu, que va estar obert fins a l’any 1986. Ocupava una finca de 120 hectà-
rees, de les quals només se’n conserva una part, i l’estructura generava patis
interiors enjardinats. Actualment és la seu del Districte. 

Turó de la Peira (4)
La seva altura i situació privilegiades el

converteixen en l'únic parc de Barcelona
amb vista sobre Collserola i el mar. És
com un oasi amb una gran varietat vege-
tal, 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 itine-
rari que té com a objectiu principal arribar
al cim, situat a uns 140 metres d’altitud,
on es troba el mirador.

També és un parc per contemplar la vista des de qualsevol de les seves
zones d’estada, perquè els nens es diverteixin en algunes de les tres àrees
de jocs infantils que hi ha i per fer pícnics o jugar a cartes o al dominó sobre
les taules que es reparteixen per tot el recinte.

El parc s’estén sobre una superfície de 7,71 hectàrees es va inaugurar
com a parc públic l’any 1936, si bé s’hi van anar incorporant nous terrenys
fins al 1977, any en què es va inaugurar la primera remodelació. 

Parc de La Pegaso (6)
És un espai ple de vegetació exube-

rant, amb unes zones obertes i d'altres
atapeïdes d’arbrat, recollides i ombrívo-
les. Un canal sinuós serpenteja pel cen-
tre, i petits ponts permeten passar d'una
riba a l'altra. És un espai màgic i divers
que té un punt de feréstec.

La portalada situada al carrer Gran de
la Sagrera, que fins a la dècada dels
setanta donava accés a una antiga fàbri-
ca de camions, avui obre de bat a bat
l’entrada d’un dels espais verds més emblemàtics del districte de Sant
Andreu, tant per la seva història com per les seves característiques i el gran
nombre d’equipaments que hi estan integrats. I també perquè tot el parc dis-
posa d’un recorregut accessible.

Aquest espai verd està situat en els terrenys que antigament ocupava
l’emblemàtica fàbrica de camions d’ENASA.

A la part superior del parc hi ha un passeig amb pèrgola que envolta un
poliesportiu i les àrees de joc infantils. El llac és l’element que enllaça i divi-
deix aquests dos espais.

El canal d’aigua és l’element definitori del paisatge del parc. 

PROPERES CAMINADES BARNATRESC

Caminada Llobregat - Besòs: 14 d’abril
Caminada de Barcelona: 12 de maig
Caminada del Dia Olímpic: 16 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.
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