
BARNATRESC
CAMINADA DE BARCELONA

12/5/2019

HI HA DUES OPCIONS
1) Fitxa tècnica de l’itinerari llarg
Lloc de sortida i arribada: parc Joan Miró (metro Tarragona L3)  
Hora de sortida: de 8:00 a 8:30 h Hora límit d'arribada: 14 h
Distància: 19,45 km                                    Durada aproximada: 5:00 h
Avituallament i control: Jardins del Turó del Putget ) (de 9:45 a 12:00 h).
Itinerari: Parc de Joan Miró, c. Tarragona, pl. Espanya, Gran Via CC, c. Mèxic, av.
Francesc. Ferrer i Guàrdia, camí verd, pg. de Jean Forestier, jardins de Fabià
Puigcerver, pg. Santa Madrona, pg. de l’Exposició, c. Roser, pl. Bella Dorita, c. Sant
Pau, Sant Pau del Camp, rambla del Raval, c. Hospital, pla de la Boqueria, c.
Cardenal Casañas, església del Pi, pl. Sant Josep Oriol, c. del Pi, c. Boters, pl. Nova,
av. Catedral, pl. Antoni Maura, via Laietana, ronda Sant Pere., pl. Catalunya, rambla
Catalunya, xamfrà Rosselló (separació dels dos itineraris), c. Còrsega, av.
Diagonal Can Serra, pl. Jacint Verdaguer, c. València, c. Cartagena, Fàbrica Damm,
Hospital de Sant Pau, c. Cartagena, ronda Guinardó, parc de les Aigües, c.
Sardenya, pl. Sanllehi, c. Salut, c. Molist, c. Jacint Alegre, rambla Mercedes, av. Coll
del Portell, baixada de la Glòria, c. Agramunt, jardins del Turó del Putget (control),
c. Marmellà, c. Portolà, c. del Caire, c. de la Mare de Déu del Carmel, c. Lucà, pg.
Sant Gervasi, pl. John F. Kennedy, pg. Sant Gervasi, pg. Bonanova, església de la
Bonanova, c. Ganduxer, ronda General Mitre, c. Doctor Fleming, c. Santa Fe de
Nou Mèxic, pl. Gregori Taumaturg, c. Francesc Pérez Cabrero, Turó Park, av. Pau
Casals, pl. Francesc Macià (unió dels dos itineraris), Av. Josep Tarradellas, av.
Sarrià, pl. Doctor Ignasi Barraquer, travessera de les Corts, c. Equador, av. Josep
Tarradellas, pl. Països Catalans, parc de l’Espanya Industria, c. Llobet, c. Creu
Coberta, c. del Consell de Cent i Parc Joan Miró.

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: 10,9 km   Durada aproximada: 3:30 h
Avituallament i control: Jardins del Dr. Duran i Reinals (de 9 a 11 h).
Itinerari: Parc Joan Miró, c. Tarragona, pl. Espanya, c. Mèxic, av. Rius i Taulet, esca-
les darrere palau Victòria Eugènia, pg. Jean Forestier, pujada, mirador Palau
Nacional, pg. Santa Madrona, jardins de Laribal, pl. Naptú, baixada camp Satàlia.,
pg. de l’Exposició, c. Roser, pl. Bella Dorita, c. Sant Pau, Sant Pau del Camp, rambla
del Raval, c. Hospital, pla de la Boqueria, c. Cardenal Casañas, església del Pi, pl.
Sant Josep Oriol, c. del Pi, c. Boters, pl. Nova, av. Catedral, pl. Antoni Maura, via
Laietana, ronda Sant Pere., pl. Catalunya, rambla Catalunya, xamfrà Rosselló (sepa-
ració dels dos itineraris), c. Rosselló, Jardins del Dr. Duran i Reinals (control), c.
Casanova, av. Diagonal, pl. Francesc Macià (unió dels dos itineraris), Av. Josep
Tarradellas, av. Sarrià, pl. Doctor Ignasi Barraquer, travessera de les Corts, c.
Equador, av. Josep Tarradellas, pl. Països Catalans, parc de l’Espanya Industrial, c.
Llobet, c. Consell de Cent i Parc Joan Miró.

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

itinerari llarg

itinerari curt
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Llocs interessants

(2) Sant Pau del Camp
El tràfec i soroll del barri del Raval de

Barcelona troben un moment de descans en
aquesta petita església romànica del carrer de
Sant Pau. Les fornides parets de pedra tanquen
el misteri i les meravelles d'un estil primitiu però
carregat de simbolisme que parla del passat de la
Barcelona dels convents.

La làpida funerària de Guifré II Borrell, mort
l'any 911, ajuda a datar l'origen d'una de les
esglésies més antigues de la ciutat de Barcelona,
el que resta d'un antic monestir benedictí. D'estil

romànic llombard, aquesta joia del Raval va patir atacs i reconstruccions que, en cap cas,
n'han fet minvar l'encant. Efectivament, església i claustre del monestir es troben en molt
bon estat de conservació. La senzilla construcció, de planta de creu amb tres absis, mos-
tra una modesta decoració en la sanefa d'arcs cecs que recorre l'exterior i descansa en
relleus en forma de caps. La porta principal de l'església de Sant Pau, amb un arc de mig
punt, ens endinsa al silenciós recinte.

(3) Santa Maria del Pi
Malgrat a que hi ha antecedents de la parrò-

quia des del segle V, l'actual edifici va ser cons-
truït entre 1319 i 1391, l'estil gòtic català de
Santa Maria del Pi ens presenta una església
d'una sola nau, envoltada de capelles laterals
obertes entre els contraforts. La volta de creue-
ria, una de les més airoses del país, tanca el
recinte i li dona immensitat. Quatre dels vitralls
de l'Església de Santa Maria del Pi de Barcelona
son originals d'un dels millors vitrallers del
barroc català, Josep Ravella, en ells també hi

col·laborà Antoni Viladomat, pintor per excel·lència del barroc català. La gran rosassa,
la més gran de Catalunya. És una copia exacta de l'original del segle XIV, obra de Josep
Maria Jujol, que la reconstruí després de la Guerra Civil. A l'interior conserva la imatge
gòtica de Nostra Senyora del Pi, del segle XIV i al seu museu una important col·lecció
d'orfebreria i uns excepcionals escuts funeraris medievals, únics a Catalunya.

(4) Plaça Catalunya
La plaça de Catalunya és el centre neuràlgic

de la ciutat i l’artèria que connecta el nucli antic
amb l’Eixample. Sempre plena de vida, hi con-
flueixen quatre importants avingudes comer-
cials: el passeig de Gràcia, la rambla de
Catalunya, el Portal de l’Àngel i la mateixa
Rambla.

Construïda l’any 1889 després de l’Exposició
Universal de Barcelona de l’any anterior, la fun-
ció de la plaça de Catalunya era, i encara ho és,
connectar l'Eixample amb el nucli més antic de
la ciutat. Des de la seva inauguració, sempre ha

estat un dels pulmons de Barcelona, un lloc ple de cafès i restaurants que han estat cen-
tre de debats literaris i polítics i que encara avui són un dels principals punts de trobada.
La plaça, que ocupa 48.500 metres quadrats, va esdevenir un símbol de la ciutat i s’hi
celebren actes públics, concerts i diverses trobades ciutadanes. Avui dia és, a més a
més, un gran punt de connexions de tota la ciutat i se'n considera el centre neuràlgic.

Can Serra (DB) (5)
Edifici emblemàtic de l’avinguda Diagonal

que, de quasi ser un palauet, va passar a ser
la seu d’un col·legi de monges, fins a acollir,
actualment, la seu de la Diputació de
Barcelona. Can Serra, encarregada per Pere
Serra i Pons a l’arquitecte Josep Puig i
Cadafalch, destaca per la façana gòtica cata-
lana amb certes llicències de flamíger, que l’a-
costa a l’arquitectura renaixentista barceloni-
na. La distribució amb la torre com a eix cen-
tral permet un ús molt ambivalent dels espais
i l’adaptació a diferents usos al llarg del temps. És obra de Josep Puig i Cadafalch.
Construït per encàrrec del comerciant manresà Pere Serra i Pons entre 1903 i 1908,
a la Rambla de Catalunya, 126 cantonada amb Còrsega, 311, i façana posterior a l'a-
vinguda Diagonal. Des del 1987 és la seu central de la Diputació de Barcelona. 

Parc del Turó del Putxet (C)
Enlairats a dalt de tot del Turó del Putxet,

aquests jardins oberts als quatre vents consti-
tueixen un dels miradors més privilegiats de
Barcelona. Això, juntament amb una vegetació
abundosa i variadíssima en espècies —algu-
nes de molt poc freqüents— i els llocs arrece-
rats de descans, confereix a aquest espai verd
una gran personalitat.

El Putxet és una petita muntanya de 178
metres d’altitud que s’estén entre Vallcarca i
Sant Gervasi. Malgrat que hi ha notícies de
l’existència d’una capella al segle XVII, els primers vestigis de poblament coneguts
s’han de situar cap al 1870, quan la burgesia barcelonina va començar a construir-hi
torres per traslladar-s’hi a causa de les condicions urbanes de la Barcelona vella. 

Turó Park  (9)
És un lloc recollit, elegant i acollidor. Un

espai ombrejat amb petits bosquets, parterres
d’heura, camins curvilinis i racons paisatgístics
de gran bellesa. Des que es va crear al
començament del segle XX és, sens dubte, un
dels parcs més emblemàtics de Barcelona.

L’origen d’aquests jardins, dedicats al poeta
Eduard Marquina, és l’antic parc d’atraccions
Turó Park, situat a una extensa finca propietat
de la família Bertrand-Girona, que va obrir les
portes l’any 1912 i va funcionar fins al 1929.
L’any 1917 la finca es va incloure en la previsió d’espais verds de Barcelona, per la
qual cosa estava afectada. 

PROPERES CAMINADES BARNATRESC

Caminada del Dia Olímpic: 16 de juny
Caminada Nocturna: 6/7 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.
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