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BARNATRESC
CAMINADA NOCTURNA

7/8-7-2018

Itinerari:Parc Joan Miró (#), c. Tarragona, pl. Espanya. Av. Reina Maria
Cristina, av. Ferrer i Guàrdia, pl. Sant Jordi (1), av. de l’Estadi, c. Jocs
del 92, c. Pierre de Coubertin, pg. Migdia, accés Mirador Olímpic, Camí
de Mar (2), castell de Montjuïc (3), jardins del Mirador (Control i avituallament) (4), pl. de la Sardana, carretera de Montjuïc, pl. Carlos Ibáñez,
jardins de Miramar (5), pl. Neptú, av. de l’Estadi, mirador del Palau
Nacional (6), pl. Cascades, pl. Carles Buïgas, font Màgica, av. Reina
Maria Cristina, pl. Espanya, c. Tarragona i parc Joan Miró (#).
Longitud total: 11,300 km.
Duració: 3:30 h aprox.
Hora límit d’arribada: 02:00 h del dia 8 (L’equip escombra tanca la caminada).
Control de pas: Jardins Mirador de l’Alcalde (22:30 – 23:30 h)

Aquest itinerari està dissenyat per a oferir uns visió àmplia i dilatada
de la ciutat de Barcelona i els seus encontorns. De dia aquest visió
és espectacular, però de nit és super espectacular.
Les panoràmiques sobre la ciutat s’inicien ja al Palau Nacional i són
un continu al llarg de tot el camí. Un seguit de miradors (Miramar, de
l’Alcalde, Camí de Mar, etc.) ofereixen la possibilitat de gaudir de
panoràmiques diferents sobre la ciutat de Barcelona, el Barcelonès,
el Baix Llobregat, el Maresme i la serra de Collserola.

Llocs interessants de l’itinerari
(#) Parc Joan Miró

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

Integrat en la trama urbana dissenyada per
Ildefons Cerdà, 0cupa el solar de l'antic
escorxador de la ciutat, equivalent a quatre
illes de l'Eixample. És el primer en què es
va donar un nou ús a espais urbans amb
equipaments obsolets.
En un dels extrems de l’estany que hi ha a
la gran plaça situada a l’altura dels carrers
de Tarragona i d’Aragó, l’escultura Dona i
Ocell, de Joan Miró, de 22 m d’alçària, presideix el gran espai verd. Està feta amb
trencadís i ha esdevingut un dels grans referents del parc. Va ser donada a
Barcelona pel seu autor.
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1) Plaça de Sant Jordi

Deguda a l'enginyer Carles Buïgas, que
ideà un nou tipus de font brollador on l'element artístic són les formes canviants de
l'aigua; és una de les obres que es van fer
per l'Exposició Universal del 1929.
L'element fonamental va ser la monumental font situada sobre una plataforma aixecada al final de l'avinguda, amb la perspectiva del palau Nacional al fons; el projecte
es va completar amb les cascades i fonts
instal·lades a l'av. Maria Cristina.

la muntanya en l'indret on està situat el
Mirador de l'Alcalde, l'espai es distribueix
en una sèrie de replans.
Cal esmentar la presència del monument
a la Sardana, té un diàmetre de quatre
metres i vuit figures d’uns dos metres d’alçada tallades en pedra calcària d’Ulldecona. Al centre de la rotllana l’autor posà
una pedra portada de Montserrat que simbolitza el pilaret amb la roba dels sardanistes que s’acostuma a deixar al centre
de la rotllana.

(2) Camí de Mar

(5) Miramar

Des del mirador de l'Alcalde fins al mirador de Migdia, aquest camí recorre la part
alta de la muntanya al peu de les muralles
del castell. La primera part del camí va
dins d'un esplèndid bosc de pins. Té poc
més d'un quilòmetre de llarg i compta amb
zones enjardinades amb bancs i miradors
amb una extensa visió vers la plana
al·luvial del delta del Llobregat en la qual
es remarquen les instal·lacions de la zona
franca portuària. Per altra part, hi ha boniques vistes de panys de les muralles del castell, de la seva torre de Guaita i
del fossar. Al costat del castell hi ha el monument a l'amidament del metre.
.

(3) Castell de Montjuïc

Antiga torre de guaita que corona el cim
de la muntanya de Montjuïc, a uns 200
metres d'alçada sobre la ciutat; en el 1022
es construí l'anomenat castell de Port,
sobre el qual es va construir la torre del
Farrell, una torre de guaita.
El Corpus de Sang, la revolta que va
costar la vida al virrei de Catalunya, comte
de Santa Coloma, va ser degut als mals
tractes als catalans per part dels soldats
de Felip IV.
Després de l'aixecament, els diputats catalans van demanar el suport al rei
francès Lluís XIII per intentar establir una república independent. Durant la
Guerra Civil de 1936 es transformà en presó i en el seus patis es produïren
nombrosos afusellaments dels republicans que hi eren presoners. Un dels
personatges més rellevants de la història de Catalunya que hi va morir afusellat va ser Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya.

(4) Mirador de l'Alcalde – monument a la Sardana

Aquest jardí, situat a la muntanya de Montjuïc, molt a prop del castell que hi
ha al cim, fa honor al seu nom per l'excepcional vista de Barcelona que s'hi
pot contemplar. Aquesta és possiblement la seva característica més destacada, juntament amb el mosaic que pavimenta la major part de l'espai i perquè
és un lloc d'estada tranquil, lluminós i assolellat. Aprofitant el fort pendent de

Un lloc excepcional per admirar el port de
Barcelona i el seu entorn. A part de gaudir
amb les vistes es pot passejar pels preciosos jardins, que juntament amb l’edifici que
els presideix, es van idear per a l’Exposició
Internacional del 1929. Fa uns anys es va
convertir en un gran hotel de luxe.
Cal esmentar que en aquests jardins hi
ha el principi/final del telefèric del port,
que amb un recorregut de 1350 metres
uneix aquest punt amb la torre de Jaume
I, al moll de Barcelona i la torre de Sant Sebastià a la Barceloneta

(6) Palau Nacional

Va ser la construcció cabdal de l'Exposició
Universal de 1929. Es tracta d'un gran i
sumptuós palau, molt semblant als de la
reialesa europea. D'aquesta monumental
obra destaca el seu ampli saló oval, que és
l'estada més àmplia d'Europa.
Una doble escala monumental condueix a
la planta alta, el vestíbul superior, amb pintures de gran valor, està cobert amb la gran
cúpula central de l'edifici, que està decorada amb interessants frescos. Des del 1934
acull el Museu Nacional d'Art de Catalunya
on es pot contemplar una extraordinària col·lecció d'art romànic. Els primers projectors van ser instal·lats amb motiu de l'Exposició Universal de 1929.

PROPERES CAMINADES BARNATRESC
Caminada de Sants: 16 de setembre
Barnatresc Internacional: 20 i 21 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.

