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Hora de sortida: de 9 a 9.30 h
Longitud: 11, 6 km aprox.
Durada aproximada: 3.30 h
Hora límit d’arribada: 13 h
Control de pas i avituallament: parc de la Pegaso (10.00 - 11.30 h)
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Per a més informació d’aquestes caminades i del Barnatresc
podeu consultar el web: www.euro-senders.com/barnatresc,
enviar un correu a l’adreça: asenexba@euro-senders.com, o
trucar al 616 672 173 els dilluns laborables de les 15 a les 21 hores.

c.Torné, pl. Trinitat, c. Mireia, pont de Sarajevo sobre la carretera C-33, c. Sa Tuna, Pas
Antonio Cuadrillero, c. Aiguablava, pg. Bosc de Roquetes (separació dels itineraris de
20 i 30 km CIB), parc del Pla de Fornells (1), ptg. Antaviana, c. Batllot (escales), c. Mina
de la Ciutat, c. Alcántara, c. Simancas, c. Artesania, Via Favència, parc de la
Guineueta(2), pl. República, pg. Verdum, c. Valldemossa, pl. Sóller, pg. Ciutat de
Mallorca, av. Rio de Janeiro, parc de Can Dragó (3), av. Meridiana, c. dublín, c. Rovira i
Virgili, parc de la Pegaso (CPA)(4), c. Gran de Sant Andreu (5), rambla Onze de
Setembre, pl. Pere Falqués, c. Josep Soldevila, c. Sant Adrià, riba dreta del riu Besòs (6),
pont de Santa Coloma, pg. Santa Coloma, parc de la Trinitat i Complex Esportiu
Municipal Trinitat Vella (*).

5. Carrer Gran de Sant Andreu / L’antic municipi de Sant Andreu de

1. Túnels d’interconnexió d’aigües entre els rius Besòs
i Llobregat / Es tracta d’una conducció reversible que connecta els dos
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punts esmentats per tal que la major part de la xarxa regional es pugui
abastir indistintament amb aigua procedent dels dos sistemes i
d’aquesta forma augmentar-ne la capacitat i la garantia de
subministrament. A més de l’estació de bombament als dipòsits de la
Fontsanta s’ha construït un túnel de 14.960 metres de longitud amb un
diàmetre d’1,8 metres per sota de la serra de Collserola, amb tres
galeries de servei.
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2. Parc de la Guineueta / És un espai natural protegit amb una
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superfície de més de vuit mil hectàrees, que representades en el territori
conformen, com se’l coneix popularment, un pulmó verd de 17 km de
llargada per 6 km d’amplada aproximadament. El parc comprèn tota la
longitud de la serra de Collserola, la qual s'estén entre els rius Besòs i
Llobregat i separa la plana del Vallès del pla de Barcelona. El punt més alt
és el Tibidabo, amb 512 metres, encara que hi ha altres cims importants,
com és el cas del turó d'en Segarra (328 m), el turó d'en Fotja (349 m), el
turó de la Magarola (429 m), el turó d'en Cors (393 m) i el turó de Sant
Pere Màrtir (384 m).
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3. Parc can Dragó / Més que un parc és un gran bulevard de gairebé
12 hectàrees, ocupades en gran part per gespa amb arbres, que envolta
les instal·lacions esportives que hi ha entre l'avinguda Meridiana i el
passeig d'Andreu Nin. Està format per quatre illes diferenciades,
cadascuna de les quals té una funció específica. Les dues primeres illes
són les que acullen les instal·lacions esportives, i la tercera i la quarta són
grans espais verds. En una zona intermèdia del parc hi ha un petit turó
cobert de gespa, on es troba una rèplica de l'escultura Aurigues
olímpiques, de Pau Gargallo, que hi ha a l'Estadi Olímpic. A la cantonada
entre les avingudes de la Meridiana i de Rio de Janeiro se situa el
monument Tall Irregular Progressió, que recorda a les 21 víctimes mortals
de l'atemptat terrorista perpetrat per ETA als magatzems Hipercor, el 19
de juny de 1987.
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En cas de necessitat truqueu als telèfons /
First aid telephone number:

616 672 173 i 609 334 872

6. Parc Fluvial del Besòs / El parc Fluvial del Besòs és un espai públic
ubicat al llarg dels darrers 9 quilòmetres de llera del riu Besòs, des de la
confluència amb el riu Ripoll fins a la desembocadura al mar Mediterrani.
Amb una superfície total de 115 hectàrees, és un dels espais verds més
importants de la regió metropolitana de Barcelona, sobretot si es té
present la seva ubicació formant part del continu urbà de les ciutats de
Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Montcada i
Reixac. La contaminació i degradació del riu Besòs i del seu entorn és un
problema que prové dels anys seixanta, especialment pel gran creixement
de les poblacions que envolten el riu i el procés d'industrialització en
aquestes ciutats. La política de recuperació d'espais fluvials degradats
iniciada als anys vuitanta pels ajuntaments i la Generalitat de Catalunya,
sempre amb la col·laboració d'una ciutadania cada cop més
sensibilitzada, han millorat notablement l'estat del riu Besòs. Cal destacar
l'efectivitat de les mesures de sanejament aplicades, sobretot a la dècada
dels noranta, per tal de deixar de considerar el riu Besòs una claveguera.
Aquesta millora de la conca del riu Besòs era un requisit imprescindible a
partir del qual l'any 1995 els ajuntaments de Barcelona, Montcada i
Reixac, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet van signar un
conveni de col·laboració per tal d'actuar d'una forma conjunta en la zona
final del riu, amb l'objectiu de la seva recuperació mediambiental.
7. Parc de la Trinitat / Els més de catorze mil arbres plantats arreu del

4. Parc de la Pegaso / La portalada situada al carrer de la Sagrera, que

fins a la dècada de 1970 donava accés a una antiga fàbrica de camions,
avui obre de bat a bat un dels espais verds més emblemàtics del districte
de Sant Andreu, tant per la seva història com per les seves
característiques i el gran nombre d'equipaments que hi estan integrats.
I també perquè tot el parc disposa d'un recorregut accessible.
Un cop travessada la porta, el primer que trobem és un gran espai
pavimentat ocupat en part pel parc infantil de trànsit de la Sagrera, una
eina d'educació vial que enriqueix l'oferta del parc. Al davant de la
portalada, l'únic vestigi que es conserva de l'antiga fàbrica i que
actualment acull una caserna de la Guàrdia Urbana, hi ha una
llarguíssima filera de bancs fets amb totxana, ombrejats amb palmeres
datileres i els respatllers dels quals estan guarnits per la verdor de l'heura.

Palomar, amb una extensió de 174 hectàrees, va ser annexionat al
municipi de Barcelona l’any 1897. Al voltant de l’any 1903 es va iniciar la
construcció de petits eixamples desenvolupats fonamentalment a l’entorn
dels vials del passeig de Torras i Bages i la Rambla de Fabra i Puig - Onze
de Setembre. Un cop consolidada la trama d’espina de peix del carrer
Gran de Sant Andreu i durant la primera meitat del segle XX, es va
desenvolupar al voltant dels grans eixos formats pel carrer Gran i plaça
del Comerç.
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parc són l'element que confereix l'espectacular imatge d'aquesta gran
zona verda, envoltada pels carrils de circulació de les rondes. Un dels
trets més significatius d'aquest parc, de disseny molt modern, són els
colors utilitzats en el paviment dels camins interiors, que combinen els
tons grocs amb els blaus. La zona del bosc, situada en un turó, serveix
per amortir el soroll del trànsit. Al costat hi ha un llac de 245 metres de
longitud i un amfiteatre per a cinc-centes persones. En un dels extrems hi
ha un canal d'aigua apte per a la navegació de petites barques. Hi ha una
zona poliesportiva amb dues pistes que permet la pràctica de diferents
esports, i diverses àrees de repòs i una altra reservada per a jocs infantils.
Els dos grans protagonistes vegetals d'aquest parc són les extenses
praderies de gespa i dues fileres llargues d'àlbers (Populus alba).

PROPERA CAMINADA BARNATRESC
Caminada a Montjuïc: 18 de novembre
Caminada del Nadal Solidari: 16 de desembre

