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Hora de sortida: de 9 a 9.30 h
Longitud total: 14,5 km
Durada aproximada: 4 h
Hora límit d’arribada: 13 h
Control de pas i avituallament: Urb. La Vallençana (10.30 -12.00 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.

Itinerari: Complex Esportiu Municipal Trinitat Vella (20 m), Via Bàrcino, pl. Turó de la Trinitat,
c. Torrent de Peguera, Parc d’Aigües de Montcada (40 m, carretera C-17, gasolinera,
Horta de la Ponderosa, Rec Comtal (30 m), c. Torre Vella, c. Oristà, c. del Bosc, ptge. del
Putxet, pl. del Bosc, c. Reixagó (30 m), pl. Nicaragua, c. de la Font, c. de la Mina, Casa de
la Mina (35 m) (inici del Rec Comtal), Parc de les Aigües de Montcada (35 m), (CPA) av.
Unitat, pont de la Mina, pont de vianants sobre el riu Besòs, riba esquerra del riu Besòs (35
m), torrent de la Vallençana, carretera BV-5001, depuradora de Montcada i Reixac (40
m), torre dels Frares, camí dels Minerals, torrent del Poio (70 m), urb. La Vallençana (230
m), coll de les Ermites (235 m) (unió amb itineraris 20 i 30 km CIB), pista Singerlín (245 m),
c. Marcel·lí Calvet, av. Ramon Berenguer IV, av. Pallaresa (40 m), parc d'Europa, riu Besòs,
pont de Santa Coloma (15 m), pg. Santa Coloma, parc de la Trinitat i Complex Esportiu
Municipal Trinitat Vella (20 m).
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1. Casa de l’Aigua de la Trinitat Vella / La Casa de l’Aigua de la
Trinitat Vella era l’estació elevadora d’aigua del sistema d’abastament
municipal de Barcelona, construït entre 1915 i 1919, any en què va
entrar en funcionament. El nou sistema va ser projectat per l’enginyer
municipal Felip Steva i Planas el 1915 i estava integrat per diverses
instal·lacions exteriors i conduccions subterrànies. Es nodria d’aigua de
la mina i dels pous de Montcada, que des de l’estació elevadora de la
Trinitat Vella s’impulsava fins al dipòsit de la Trinitat Nova, on es clorava
i s’enviava a Ciutat Vella i la Barceloneta. Va funcionar fins al 1989.

6. Parc de la Serralada de Marina / Geogràficament, la zona del parc
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correspon a l'extrem meridional de la serralada de Marina, en el sector
conegut com la serra de la Conreria. Aquesta serra segueix en paral·lel el
traçat de la costa mediterrània, de sud-oest a nord-est. L'altitud màxima
de la serra és el turó de Galceran (485 m), el qual té una destacada
importància geogràfica, ecològica, paisatgística i territorial per la seva
ubicació entre la plana del Vallès i la línia de costa. El relleu és, en
general, arrodonit, a causa del modelat propi de l'erosió sobre els
materials granítics predominants, només trencat en determinats indrets
per afloraments d'altres litologies. Forma part del massís hercià que
s'estén per la façana litoral catalana a l'est del riu Llobregat, de substrat
essencialment granític, la descomposició del qual origina saulons.
El paisatge actual de la serralada de Marina és fruit dels elements del
medi físic, natural i socioeconòmic, en un territori d'una gran fragilitat
visual, a causa de la seva ubicació enmig de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona. Així, l'àmbit del parc té una conca visual molt àmplia, oberta a
milions d'habitants de les ciutats del voltant i visible des de les principals
infraestructures viàries.
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7. Puig Castellar (poblat ibèric) / Poblat de la tribu dels laietans
situat al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, a la serralada
Litoral, just davant del centre de la costa catalana; concretament en el
cim del turó del Poio (303 m), on hi ha un petit erol de pendents suaus.
Aquest erol té uns 60 m de longitud i 20 d'amplada màxima i està
delimitat per vessants molt abruptes, que servien de defensa natural. La
tribu dels laietans ocupà la zona costanera compresa entre la
desembocadura del riu Tordera i la del Llobregat, zona que actualment
ocupen les comarques del Barcelonès, el Maresme i part del Vallès. El
poblat és un assentament d’uns 5.000 m2 situat en un punt
geogràficament estratègic. Data dels segles V-IV aC a l’inici del segle II
aC, moment en què és abandonat a causa de la Segona Guerra Púnica.
S’hi distingueixen dos tipus d’espais: habitatges i d’altres vinculats a les
funcions productives del poblat. Al Museu Torre Balldovina s’hi pot veure
una gran quantitat dels objectes trobats al llarg de les excavacions.
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8. Parc d’Europa de Sta. Coloma de Gramenet / Inaugurat pels
Jocs Olímpics de 1992, ocupa una extensió de més de 59.000 m2 de
zona enjardinada i equipaments destinats al lleure. L'eix longitudinal
segueix el torrent de la Pallaresa, des del Besós fins a la serra de
Mosques d'Ase, i constitueix una obra d'enorme importància per a la
ciutat en la mesura que cobreix una gran part de la B-20 i que estableix
un lligam privilegiat entre els dos sectors del municipi separats per la
xarxa viària. L'element artístic més destacable del parc és l'escultura
Olympia, obra de l'escultor suís Paul Suter, un conjunt d'elements rectes
i curvilinis entrelligats que, a pesar de les grans dimensions, li donen
dinamisme i una aparent lleugeresa.

2. Rec Comtal / És una conducció d'aigua procedent del riu Besòs,
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que neix d'una mina de Montcada i Reixac. El seu origen es remunta a
finals del segle X quan el comte Mir o Miró I va encarregar la construcció
o l’arranjament d'un conducte de 12 km de llargada per regar les zones
agrícoles de Barcelona i del pla de Barcelona. Durant l'època romana el
subministrament d'aigua a Barcino es va fer a través de l'aqüeducte de
Montcada. A partir de l'alta Edat Mitjana l'aqüeducte va caure en desús
i es va anar degradant fins a desaparèixer, mentre es multiplicava el
subministrament procedent de les aigües freàtiques captades a través
dels pous, fins que en època comtal, entre els segles X i XI, es va
decidir construir el rec. L'aigua del rec Comtal va ser destinada
bàsicament a l'agricultura i a la indústria. No va ser fins al 1703 que el
canal no va ser utilitzat com a subministrament d'aigua a la ciutat.

3-4. Casa de la Mina o Reixegó / Edifici construït al segle XVIII des

3-4

del qual es feia la partició de cabals entre el rec Comtal i la mina Antiga
de Montcada. Al segle X, els comtes de Barcelona van construir un
canal per regar els camps i moure els molins fariners, el rec Comtal,
que s'originava a Montcada i arribava a Barcelona pel marge dret del
riu. Les fortes sequeres de la segona meitat del segle XVIII van impulsar
el consistori català a buscar noves alternatives per proveir la ciutat
d'aigua i finalment es va decidir construir una mina subterrània filtrant
sota el riu Besòs on conflueix amb el seu afluent, el Ripoll. Les obres de
construcció de la primera galeria subterrània es van iniciar l'any 1778.
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5. Riu Besòs / És un riu que recull les aigües de bona part del Vallès i
d'un sector d'Osona a través d'un ventall d'afluents els més importants
dels quals són el Congost i la riera de Mogent. El riu pren el nom de
Besòs des de la confluència d'aquest dos rius prop de Montmeló.
Desguassa a la Mediterrània al terme de Sant Adrià formant un petit
delta que la mar va destruint. De poca aigua, el cabal d'aquests rius se
soterra a l'estiu en els al·luvions dels llits fluvials, cosa que fa que
gairebé restin secs. La política de recuperació d'espais fluvials
degradats iniciada als anys vuitanta ha millorat notablement l'estat
d'aquest riu fins al punt que en el seu últim tram s'hi ha establert el
parc Fluvial del Besòs.

En cas de necessitat truqueu als telèfons /
First aid telephone number:

616 672 173 i 609 334 872

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

