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BARNATRESC
CAMINADA A SANT MARTÍ DE PROVENÇALS
22/01/2017
Itinerari: Plaça dels Porxos, c. Eduard Torroja, c. Selva de Mar, av. Guipúscoa,
c. Treball, c. Menorca, c. Agricultura, c. Fondal de Sant Martí, Sant Martí de
Provençals, pl. Ignasi Juliol, c. Selva del Camp, c. Agricultura, c. Santander,
rambla Prim, c. Menorca, c. Cantàbria, Gran Via Corts Catalanes, c. Maresme,
c. Cristòbal de Moura, rambla Prim, pl. Fòrum, pl. Camp de la Fraternitat, av.
Litoral, Complex Esportiu Mar Bella (control de pas i avituallament), c. Calvell,
rambla Poble Nou, c. Pallars, c. Granda, c. Tànger, av. Meridiana, c. Castillejos,
c. Pujades, pl. de les Glòries Catalanes, c. Escultors Claperós, ca. Cabanyal,
pl. Font i Sagué, c. Clot, c. Aragó, av. Guipúscoa, c. Fluvià, c. Concili de Trento,
c. Joan Besteiro i pl. dels Porxos.
Lloc de sortida i arribada: Pl. dels Porxos (Metro Bac de Roda L-2)
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: Complex Esportiu de la Mar bella (de 10:00
a 11:30 h).

Llocs interessants
(1) Sant Martí de Provençals

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

És un dels deu barris en què es divideix
el districte de Sant Martí a la ciutat de
Barcelona. Es troba delimitat per la Gran
Via de les Corts Catalanes al sud-est, el
Clot al sud-oest, la Sagrera al nord-oest, i
la Verneda i la Pau al nord-est.
És un antic municipi creat arran de les
reformes de Felip V d'Espanya del Decret
de Nova Planta i localitzat en el sector nord-est del pla de Barcelona. El poble
i municipi va tenir des del segle X una població discreta, que va augmentar
considerablement durant el segle XIX i principis del segle XX a causa de la
influència expansiva de la veïna Barcelona i la puixant indústria assentada en
el municipi. El contacte entre aquest municipi i altres del pla de Barcelona al
costat del creixement previst de Barcelona mitjançant l'aplicació de plans com
el d'Ildefons Cerdà van conduir a l'annexió de diversos d'aquests municipis a
Barcelona en 1897. Amb l'última divisió administrativa de l'Ajuntament de
Barcelona en 1984, es reconeix una identitat i autonomia local en gran part
del territori de l'antic municipi de Sant Martí de Provençals en fer-lo coincidir
amb el districte de Sant Martí.
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(2) Parc del Fòrum
L’espai principal és una gran esplanada, la
plaça del Fòrum, presidida per una gran placa
fotovoltaica, on destaquen unes pèrgoles plegades anomenades Els ocellets, així com el
Bosc de columnes, d’ús polivalent, i unes carpes per a la celebració d’espectacles.
També hi ha el Camp de la Bota, una zona tristament recordada per ser l’escenari de nombrosos afusellaments durant la dictadura franquista.
A la plaça dels Afusellat hi ha el monument
titulat Fraternitat, en forma d’un monòlit de 28
m d’alçada en record de los represaliats.
El parc dels Auditoris, el nom prové de dos auditoris de grades a l’aire lliure per a
concerts i espectacles. L’espai situat entre els dos auditoris està format por una sèrie
de dunes que combinen els espais vegetals amb paviments de lloses de formigó amb
forma de mitja llunes. La zona de banys és una platja sense sorra de 2 ha, que dóna
accés, per mitjà d’escalinates i rampes a la riba del mar, acotada per mitjà postes per
a formar un entorn segur, com una piscina.

(3) Superilla

La primera super mançana de la trama Cerdà
s’implantarà en el districte de Sant Martí de
Provençals, en el perímetre comprès entre els
carrers de Badajoz, Pallars, Llacuna i Tànger.
L’objectiu de la “superilla”’ és pacificar la zona,
tot donant prioritat als vianants, les bicicletes i al
transport públic, per fer que la ciutat sigui més
sostenible i guanyar espai per a la ciutadania.
Aquest és el propòsit i la justificació per tirar
endavant aquest projecte que va exposar
l’Ajuntament de Barcelona.
Amb el propòsit de que més endavant se’l
pugui omplir d’activitat, s’ha invitat a més de dos-cents estudiants d’arquitectura a que
facin propostes destinades a fomentar la recuperació d’aquest espai públic amb una
munior d’activitats. Per poder-lo implementar s’han realitzat canvis en la circulació per
l’àrea delimitada que afecten a la circulació de vehicles privats, autobusos i bicicletes.
Es modificarà la mobilitat en aquesta zona i tots els vehicles que hi circulin es veuran
obligats a girar en cada creuament interior; així s’evitarà el tràfic de pas i s’alliberarà l’espai per a l’ús ciutadà. Els canvis en la mobilitat prioritzaran els vianants i les bicicletes i
permetrà establir nous usos comunitaris; de fet, de manera automàtica, l’interior d’aquestes
. nou mançanes generarà quatre noves places públiques de 2.000 metres quadrats.

(4)Museu del Disseny

El Centre de Documentació del Museu del
Disseny és un espai de consulta i recerca
especialitzat en arts decoratives i disseny (gràfic, industrial, tèxtil, d'espais, de moda i de serveis). Té per objectiu reunir i preservar informació i documentació relacionada amb totes
aquestes matèries, difondre-la i posar-la al servei de professionals i investigadors, amb la
voluntat d'oferir un suport a l'estudi, la investigació, creació, reflexió, processos d'innovació i
crítica especialitzada.
Va ser inaugurat al desembre de 2014 que depèn de l'Institut de Cultura de Barcelona.
S'origina a partir de la integració de les col·leccions del museu de les Arts Decoratives,
el de Ceràmica, el Tèxtil i d'Indumentària i el Gabinet de les Arts Gràfiques.

Està ubicat a l'edifici del Disseny Hub Barcelona, a la plaça de les Glòries
Catalanes, i comparteix la seu amb el Foment de les Arts i del Disseny (FAD) i el
Barcelona Centre de Disseny (BCD), dues institucions pioneres en la promoció i el
desenvolupament del disseny a Catalunya.

(5) Encants - Fira de Bellcaire
Al segle XIV ja hi ha constància del mercat
dels Encants a Barcelona, situat al camí del
Rec, extramurs de la ciutat, mentre que al
segle XVI l’emplaçament d’aquest es troba a
la Plaça Nova, i més tard, al segle XVII, és
traslladat a la Plaça de Sant Jaume. No és fins
el segle XVIII en què s’estableix prop de La
Llotja, on s'hi ubica fins els darrers anys del
segle XIX. L'any 1877 el mercat s'instal·la al
Saló de Sant Joan, on avui es troba l'Arc de
Triomf, i al 1889 és portat al carrer d'Urgell
amb Ronda Sant Antoni, des d'on es dissemina cap al carrer de la Creu Coberta i l'avinguda Mistral. Malgrat això, mai desapareix, i a causa de la urbanització d'aquesta avinguda al 1928, és definitivament traslladat a la plaça de les Glòries Catalanes, emplaçament que fa poc va abandonar per passar a ocupar el nou edifici que ara l’acull, a
la mateixa plaça.
Genèricament, com “encants” s’entenia un mercat d’objectes vells o d’ocasió de
tota mena. Des de finals del segle XVIII, aquest es celebrava els dilluns, dimecres i
divendres no festius, sota i davant els pòrtics (o voltes) anomenats antigament "dels
fusters”, davant La Llotja.

(6) C.C. La Farinera del Clot
El Centre Cultural la Farinera del Clot és un
equipament municipal situat al barri del ClotCamp de l'Arpa de Barcelona. L'edifici on s'hi
emplaça va ser una fàbrica de farines que va
funcionar gairebé fins a finals del segle XX,
quan va ser rehabilitada en el marc de la campanya Barcelona posa't guapa. És un exemple d’arquitectura industrial que acull moltes
activitats, especialment musicals i relacionades amb les arts escèniques, i que mentre
forma i estimula talents del futur, no deixa en
cap moment de recordar el seu passat.
L'edifici és una nau industrial de grans proporcions de Barcelona protegida com a
bé cultural d'interès local. És una construcció realitzada amb maó amb incrustacions
de ceràmica, construïda durant els anys 1908 i 1909. Consta de dos edificis, un de
planta baixa i un pis i l'altre de planta baixa i quatre pisos, destinats al procés d'elaboració i magatzems de la farina. El dipòsit de blat està separat de la resta de l'edifici
per mitjà d'un passadís. És un edifici d'orientació modernista. Fou construït sota la
direcció de Joan Sellarés, mestre d'obres no titulat.

PROPERES CAMINADES BARNATRESC
Caminada a Horta: 19 de febrer
Caminada a Sant Andreu: 19 de març

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.

