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BARNATRESC
CAMINADA A HORTA

19/02/2017

Itinerari: Pl. Alfons X el Savi, parc de les Aigües, c. Thous, pl. de la Font
Castellana, av. Mare de Déu de Montserrat, c. Francesc Alegre, c. Budapest,
parc del Guinardó, c. Montserrat de Casanovas, pg. de la Font d’en Fargas, c.
Descans, c. Maurici Vilomara, c. Penyal, c. Dr. Bové, c. Conca de Tremp, c.
Llobregós, rambla del Carmel, c. Tossa, ptg. de Tossa, c. Porto, jardins de les
Rieres d’Horta (avituallament), av. del Estatut de Catalunya, c. Campoamor, c.
Chapí, c. Vent, c. Horta, pl. Eivissa, c. Fulton, c. Tajo, c. Cartellà, c. Sabastida,
pg. Maragall, c. Mascaró, c. Periodistes, pl. Guinardó, ptg. Llívia, c. Xipré, ptg.
Garcini, c. Escornalbou, pl. Maragall, c. Sant Antoni Maria Claret, c. Cartagena,
ronda Guinardó i pl. Alfons X El Savi.
Lloc de sortida i arribada: Pl. Alfons X el Savi (Metro Alfons X línia 4)
Hora sortida: 09:00 a 09:30 h.
Hora límit d’arribada: 13:00 h.
Distancia aproximada: 11,600 km.
Durada aproximada: 4:00 h.
Avituallament i control de pas: jardins de les Rieres d’Horta (10:00 – 11:30 h).

Llocs interessants
(1) Parc de les Aigües

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

Es va construir sobre els antics jardins i
vivers propietat de la companyia d’Aigües de
Barcelona. Alguns dels espais van ser aprofitats per a la construcció del parc actual, La residència del directiu d’Aigües, coneguda com can
Móra, d’estil neomudèjar actualment és la seu
del districte d’Horta-Guinardó.
Va ser inaugurat en el 1978 després d’una
rehabilitació, té una extensió de 1,95 hectàrees.
Té tres parts ben diferenciades: una d'urbana,
que esdevé l'avantsala de l’espai que ocupa
aquesta zona verda, una altra d'històrica i, dalt de tot, la frondositat de la vegetació forestal.
Les seves terrasses enjardinades i les pinedes converteixen aquest lloc en un dels espais
verds més refrescants i plàcids de la ciutat.
A la plaça del Nen de la Rutlla, que és on hi ha l'entrada principal del parc. Està formada per terrasses situades a diferents nivells separades per talussos amb gespa,
arbres i arbustos.
De fort pendent, està constituït per una important arbreda que circumda la part més
alta de la zona històrica i es va estenent turó avall. Tot és ple de camins que s'encreuen.
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Parc del Guinardó (2)
Té tres parts ben diferenciades: una d'urbana, que esdevé l'avantsala de l’espai que
ocupa aquesta zona verda, una altra d'històrica i, dalt de tot, la frondositat de la vegetació forestal. Les seves terrasses enjardinades i les pinedes converteixen aquest
lloc en un dels espais verds més refrescants i plàcids de la ciutat.
A la plaça del Nen de la Rutlla, que és on
hi ha l'entrada principal del parc. Està formada per terrasses situades a diferents
nivells separades per talussos amb gespa, arbres i arbustos. De fort pendent,
està constituït per una important arbreda que circumda la part més alta de la
zona històrica i es va estenent turó avall. Tot és ple de camins que s'encreuen.

Santuari del Carmel (3)

El 1864 es va construir l'ermita anomenada santuari de la Mare de Déu del Mont
Carmel, prop del camí que venia de
Gràcia i que després seria la carretera del
Carmel. Hi residia l'ermità Miquel
Viladoms. Inicialment tenia dependència
parroquial de Sant Joan d'Horta. A l'inici
del segle XX, era un lloc molt concorregut
per fer-hi aplecs, fontades i celebracions
religioses, amb gent vinguda de Gràcia i
Sant Martí de Provençals, sobretot. A partir dels anys quaranta va ser molt freqüentada per la quantitat de persones que van anar a viure per aquella zona.
L'any 1962 es va establir com a parròquia i, a finals dels anys vuitanta, es va
inaugurar el nou temple al costat de la primitiva ermita.
L'any 1962 es va establir com a parròquia. Amb el temps, a més de la seva
tasca religiosa, la nova parròquia s'implicà profundament en la vida del barri,
realitzant una gran tasca en terrenys com la sanitat, l'educació i la cultura, i
implicant-se en les reivindicacions del barri a nivell de serveis i infraestructures.

Sant Joan d’Horta (4)

L'antiga església de Sant Joan d'Horta va ser
construïda al segle X, en estil romànic. Estava
propera a les terres de la família Horta (o Orta),
la principal família de la vila, a la qual va donar
nom —Horta va ser una vila independent fins
que va ser agregada a Barcelona el 1904—. Era
sufragània de la parròquia de Sant Genís dels
Agudells. La seva ubicació era diferent a la de
l'església actual, en el terreny de l'actual Club
Tennis d'Horta, al núm. 66 del carrer de
Campoamor. Era una església senzilla, de tres
naus amb volta de canó i un campanar quadrangular amb merlets, que assemblava una torre de defensa. El 1860 va esdevenir parròquia. Aquesta església va ser destruïda el 1909, en el transcurs de la Setmana Tràgica.
Solament va quedar en peus el campanar, que va ser enderrocat el 1929.
La construcció de la nova església s’inicià en el 1911 i va ser inaugurada en el 1917.
En el 1936 va ser incendiada i reconstruïda el 1939, tot i que les obres van prosseguir
fins al 1980.

5) Can Mariner

És un edifici d'origen gòtic, molt modificat al
llarg dels anys. Té tres plantes. A l'exterior
encara conserva algun element arquitectònic
de la construcció primitiva. La darrera restauració data de 1949. Es troba en molt bon estat
de conservació.
Havia estat una de les masies més importants del pla de Barcelona. A principis del
segle XVI ja s'esmenta a un Mariner com a
propietari d'aquesta finca. L'últim descendent
masculí dels mariner, Hermenegild Mariner i
Cuyàs de Bosch, morí l'any 1874 i els seus hereus la van vendre l'any 1940 als
darrers propietaris, els senyors Blanchart.
L'any 1870 la finca va ser parcel·lada en petits solars edificables, cosa que va donar lloc
al traçat dels carrers que envolten la masia. Actualment és seu d'una biblioteca pública.

6) Mercat, torre i casal del Guinardó

Des de mitjans dels anys vint del segle passat,
els veïns del Guinardó lluitaren per tenir un mercat més a prop. L'ajuntament comprà el 1931 els
terrenys del passatge Llívia, però no s'edifica l'equipament fins més tard. Durant anys, al solar hi
havia un “mercadillo” a l'aire lliure que més endavant es traslladà a una nau industrial propera. A
començaments dels anys cinquanta s'inicià la
construcció del mercat, d'acord amb el projecte
elaborat per Bonaventura Bassegoda i s'inaugurà el gener de 1954. L'obertura del Primer
Cinturó ha sigut la seva fi, així com la masia de
Can Girapells, propera a la zona del Mercat.
Allà on hi havia hagut un mercat a l’aire lliure, es va construir l’antic mercat del Guinardó,
del qual es conserva part de l’emblemàtica torre.

7) Hospital de Sant Pau
L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un
conjunt modernista situat a Barcelona i que
fou projectat per l'arquitecte Lluís Domènech i
Montaner. Va ser construït entre 1902 i 1930
en dues fases: la primera, duta a terme per ell
mateix entre 1902 i 1913, consta de tretze edificis modernistes; la segona, realitzada pel
seu fill Pere Domènech i Roura a partir de
1920, compta d'uns altres sis edificis d'un
modernisme moderat, així com d'altres construccions posteriors. Tot i no haver-se desenvolupat íntegrament tot el projecte original la seva notorietat ha estat reconeguda
amb diversos premis i amb el nomenament com a Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO l'any 1997.

PROPERES CAMINADES BARNATRESC
Caminada a Sant Andreu de Palomar: 19 de març
Caminada Llobregat - Besòs: 9 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.

