
BARNATRESC

Llocs interessants de l’itinerari

Façana Marítima                         
El 1878, l’enderroc de la muralla de mar

marca l’inici del divorci entre els espais de
centralitat de la ciutat nova en construcció i
la façana marítima, inaugurant una nova
etapa en la relació entre el mar i la ciutat,
caracteritzada per aspiracions contradictò-
ries respecte a la franja costanera i el port.
Des dels seus inicis, la història de
Barcelona ha estat íntimament unida al
mar. En el decurs del segles, la seva línia
de costa ha anat variant com a resultat de
la constant dinàmica entre el mar i la terra. 

CAMINADA NOCTURNA 

Itinerari: Pl. Glòries Catalanes(1), Av. Diagonal, rambla Poblenou, c. Llull,
Jardins Gandhi (2), av. Diagonal, pl. de Llevant, pl. Leonardo da Vinci, pl.
Fraternitat (Fòrum (3), av. Litoral, platja de la Mar Bella (4), platja de la Nova
Icària, port Olímpic (control de pas i avituallament) (5), pg. Marítim, pl. del Mar
(6), pg. Mare Nostrum, pl. Rosa dels Vents (hotel W), Nou Passeig del
Trecaones (fins al final) (7), retorn a la pl. del Mar, pg. Comte de Barcelona
(antic pg. Nacional) i pl. Pau Vila (8) 

Arribada: Pl. Pau Vila (Metro Barceloneta L-4)  Longitud total: 12,000 km.
Duració: 3:30 h aprox.                           Hora límit d’arribada: 02:00 h del dia 7
(Si l’equip escombra arriba abans tanca la caminada).
Control de pas: Port Olímpic (23:00 – 24:00 h)

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

6/7-7-2019

Aquest itinerari està dissenyat per a oferir uns visió àmplia i dilatada de
la ciutat de Barcelona des de la façana marítima. 
De dia aquest visió és espectacular, però de nit és super espectacular.
Les panoràmiques sobre la ciutat s’inicien ja al Fòrum i són un continu
al llarg de tot el pg. Marítim i es perllongen al nou Trencaones del port
amb unes vistes sensacionals sobre Montjuïc i el seu castell i de tota
la zona portuaria
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Port Olímpic                               
Va ser construït sota disseny dels arqui-

tectes Oriol Bohigas, Josep Martorell,
David Mackay i Albert Puigdomènech i la
direcció de l'enginyer Joan Ramon de
Clascà l'any 1991 per tal de dotar a la ciu-
tat d'un port esportiu a la seva altura,
seguint la normativa de la Generalitat de
Catalunya de reconvertir la costa nord de
la ciutat en una zona residencial i d'oci.

El Port Olímpic és una estructura rectan-
gular amb tres dics de tancament que arri-
ben a arribar a una altura de més de 7 Msnm 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 abri-
gada és de 8 ha aproximadament.

Trencaones
Situat a l’extrem de la Barcelo-

neta, el passeig de l’Escullera es
va construir per protegir la zona
dels temporals. Al llarg dels anys,
però, l'espigó va anar guanyant
popularitat com a lloc d’excursió
entre els barcelonins i encara
avui dia moltes persones bus-
quen en el Trenca-ones moments
de pau i tranquil·litat davant del
Mediterrani.

Després d’una primera remode-
lació a finals dels anys cinquanta,
el Trencaones es va convertir en
un passeig ample. Abans s’hi podia accedir en cotxe, però fa temps que els vehi-
cles hi tenien prohibida l’entrada, encara que es pot arribar en cotxe fins a l’inici
de l’espigó superior, on es pot aparcar i caminar des d’allà a la vora del mar.

El desembre del 2018 el Port de Barcelona va inaugurar el Nou Passeig del
Trencaones (de 400 metres de longitud i 4.920 metres quadrats), l’ampliació
de la plaça de la Rosa dels Vents i una sèrie d’espais públics generats entorn
de la Marina Vela, la nova instal·lació per a embarcacions esportives i de lleu-
re ubicada a la Nova Bocana, Port Vell.

El Nou Passeig del Trencaones dona continuïtat al Passeig Marítim i recu-
pera el vincle amb el barri de la Barceloneta, que en el passat tenia l’històric
trencaones., 

En una futura fase, l’àmbit de la Nova Bocana inclourà la urbanització de
nous espais que sumaran 7.900 metres quadrats addicionals: la rambla de la
Marina i l’edifici Mirador Porta Barcelona, a més d’un projecte arquitectònic
de tematització que permetrà rememorar l’antic trencaones.

La rambla de la Marina, continuació natural del passeig de Joan de Borbó
(antic passeig Nacional) cap al sud, serà una rambla elevada que culminarà
amb unes grades amb vistes cap a la Bocana Nord, el pont Porta d’Europa i
el moll Adossat, d’un costat, i cap a Montjuïc i la ciutat, de l’altre.

Museu d’Història de Catalunya
El Museu d’Història de Catalunya obre

les seves portes el febrer de 1996, per
decisió del govern de la Generalitat de
Catalunya. A diferència d’altres institu-
cions museístiques, no neix fruit de la
necessitat d’exhibir una col·lecció prèvia-
ment existent, sinó amb la voluntat d’es-
devenir un referent en la divulgació de la
història i del patrimoni col·lectiu del país.

El museu s’ubica al Palau de Mar, els
antics Magatzems Generals de Comerç
(MGC), l’únic edifici conservat del vell port industrial de Barcelona. Després
d’una intensa tasca de restauració i adequació de l’espai, iniciada l’any 1991
amb motiu dels Jocs Olímpics, es pren la decisió d’instal·lar-hi el MHC i una
exposició permanent sobre la història de Catalunya.

Des de la seva inauguració, el museu rep milers de visitants cada any.
D’aquesta manera, a la primera planta de l’edifici, es condiciona un espai de
1.200 m² destinat a acollir exposicions temporals. L’oferta expositiva es com-
plementa, així mateix, amb tot un seguit d’activitats educatives, lúdiques i
acadèmiques.

Palau de Mar
És un edifici construït entre 1880 i 1890

situat a la plaça Pau Vila per acollir els
antics Magatzems Generals de Comerç.
És un edifici típic de l'arquitectura portuà-
ria del segle XIX i actualment és seu del
Museu d'Història de Catalunya, del
Centre d'Història Contemporània de
Catalunya, del Departament de Benestar
i Família de la Generalitat de Catalunya i
d'un seguit de negocis de restauració
gastronòmica.

Antigament servia de dipòsit d'emmagatzematge de les mercaderies que
arribaven al port. Els MGC formen part del conjunt d'elements més impor-
tants del patrimoni industrial de Catalunya, s'acabaren de construir a la pri-
mera dècada del segle XX i foren rehabilitats i transformats a partir de l'any
olímpic del 1992. Van ser projectats l'any 1881 per l'enginyer Maurici Garrán,
primer director de la Junta d'Obres del Port de Barcelona, amb la intenció de
destinar-los a dipòsits comercials.

PROPERES CAMINADES BARNATRESC

Caminada de Sants: 15 de setembre

Barnatresc Internacional: 5 i 6 d’octubre
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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