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BARNATRESC
CAMINADA DE SANTS

16/09/2018

Itinerari: Parc de l’Espanya Industrial (#), Muntadas, c. Watt, c. Autonomia, pg.
St. Antoni, pl. de Sants, c. Joan Güell, el Vapor Vell de Sants (1), av. de Madrid, c.
Comandant Benítez, c. Maternitat, (camp Nou),av. Joan XXIII, pl. Pius XII, av.
Pedralbes, jardins William Shakespeare (3), c. Dulcet, c. Miret i Sants, av. Pearson
(4), pg. Sant Francesc, av. Mare de Déu de Lorda, Camí Mare de Déu de Lorda,
parc de l’Oreneta (5), c. Gaspar Cassadó, Baixada del Monestir, pl. Monestir,
monestir de Pedralbes (6), c. Bisbe Català, c. Bosch i Gimpera, c. Cardenal Vives
i Tutor, jardins de Vil·la Cecília, jardins de Vil·la Amèlia (control de pas i avituallament) (7), c. Manuel de Falla, c. Capità Arenas, c. Manuel Girona, pl. Prat de la
Riba, av. Sarrià, jardins del Dr. Samuel Hahnemann (8), av. Josep Tarradellas, c.
Entença, la Model (9) c. Aragó, c. Sant Nicolau, c. Rector Triadó, c. Ermengarda,
c. Muntadas i parc de l’Espanya Industrial (#).
Lloc de sortida i arribada: Parc de l’Espanya Industrial (zona dels
plàtans) Metro L5 i L3 Estació de Sants
Hora sortida: 09:00 a 09:30 h.
Hora límit d’arribada: 13:00 h.
Distancia aproximada: 12,500 km.
Durada aproximada: 4:00 h.
Control de pas i avituallament: Jardins de Vil·la Amèlia de (10:00 – 11:30 h).

Llocs interessants
1) El Vapor Vell de Sants

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

Va ser la primera gran fàbrica tèxtil
moderna que s'instal·là a l'antic municipi
de Sants, i una de les primeres de
Catalunya. Les obres de construcció s'iniciaren l'any 1844, començà a produir el
1846 i va deixar de funcionar el 1891. La
fàbrica era coneguda inicialment com El
Vapor Güell, en instal·lar-se a Sants una
altra fàbrica tèxtil amb màquines de vapor,
L'Espanya Industrial, popularment es referien a la fàbrica de Güell i Ramis com el
"vapor vell" i la de l'Espanya Industrial com
el "vapor nou".
Tot i que el gruix del mur és de maó, la seva estructura de parets (tancaments
interiors i exteriors), brancals i llindes de finestres són de pedra. Amb una coberta
de teula a dues vessants. Els pilars, de ferro colat, estaven disposats en rengleres
a cadascuna de les seves plantes. La quarta planta conserva l'entaulament original de fusta.
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Jardins de William Shakespeare (3)
Es tracta d'un espai molt tranquil i poc
freqüentat, té una forma de mitja esfera
que s'adapta a un seguit d'edificis unifamiliars que l'envolten, està creuat pel
carrer Dulcet i al seu lateral recte coincideix amb el pg. de la Bonanoba.
El protagonista del paisatge és l'aigua.
Des de la part alta brolla una font d'aigua que viatja per un canal fins a caure
en un estany rodó en forma de bassa
situat, pràcticament al mig de la zona
enjardinada, hi ha una filera d'arbres
que el limiten per la part semicircular i
que, en part, tapen a la vista les edificacions.
Parc Castell de l’Oreneta (5)
És un gran espai forestal que connecta Barcelona amb la serra de
Collserola. Les seves 17 hectàrees
són el resultat de la suma de dues finques rurals i de les restes d’un castell,
el de l'Oreneta, que dóna el seu nom
al parc.
Es tracta d’un bosc dins la ciutat, en
el qual la intervenció municipal ha
millorat la xarxa de camins, hi ha fet
zones de descans i àrees per al joc
infantil, la més gran amb taules de
ping-pong. Un altre aspecte destacat
són les zones de pícnic, especialment
la que hi ha a la part més alta del parc. Les taules gaudeixen de l’ombra d’un gran garrofer i s’hi pot contemplar una excepcional vista
panoràmica sobre Barcelona, des de Sant Adrià de Besòs fins al Prat
de Llobregat. Al costat del parc hi ha les piscines públiques de Can
Caralleu, ideals per arrodonir un dia d’estiu.
Monestir de Pedralbes (6)
El monestir de Pedralbes va ser fundat per la reina Elisenda de Montcada
l’any 1327 amb el suport del seu
espòs, el rei Jaume II, que va voler
que l’església es dediqués a santa
Maria. Amb la fundació del monestir,
Elisenda, de forta inquietud espiritual,
pretenia redimir els seus pecats i els
de la seva família.
Per a la construcció del monestir,
que es va edificar en tres nivells successius, s’aprofità el pendent suau de
la muntanya i es van fer servir les
terrasses naturals del terreny i algunes de les estructures del mas
Pedralbes. Així, a la part més alta, s’hi va ubicar el dormidor; al nivell
mitjà, l’església, llindar entre el món material i l’espiritual, i al nivell
inferior, els horts.
El claustre és l’element central sobre el qual es vertebra l’espai del
monestir, la sala capitular era el lloc de reunió de la comunitat.

(7) Jardins de la Vil·la Amèlia
Formen un quadrat gairebé perfecte. L'espai verd, de concepció tradicional i estil afrancesat, és el resultat
d'una fusió entre les espècies originals d'uns antics jardins privats i les
plantacions posteriors, introduïdes
quan es van remodelar per fer-los
públics. La presència d'arbres imponents d'espècies molt variades destaca la qualitat d'un jardí en el qual es
conserven arbres centenaris com palmeres, plàtans o pins i una gran varietat d'arbusts i parterres.
(8) Jardins del Dr. S. Hahnemann
Estan dedicats a la memòria d’aquest doctor, una personalitat internacionalment coneguda en la pràctica i
difusió de l’homeopatia.
El monument commemora la fundació de la Societat Homeopàtica de
Barcelona, on s’havia celebrat el
1980 el 45è congrés homeopàtic
internacional. Samuel Hahnemann
(Meissen 1755-París 1843) fou l’iniciador d’aquest tipus de medicina,
ridiculitzada inicialment però cada dia
amb més predicament.
(9) La Model
El Centre Penitenciari d'Homes de
Barcelona (conegut popularment com
a presó Model o simplement "la
Model") va ser una presó que ocupava l'extensió de dues illes de cases de
l'Eixample. Fou inaugurada el 9 de
juny de 1904 "disset anys després
d'haver-se iniciat les obres" i va rebre
el nom de Model perquè havia de servir de model per a la reforma del sistema penitenciari. Va ser clausurada
el 8 de juny de 2017, per tant, va estar
en servei durant 113 anys, que correspondrien als períodes de la
Restauració (Setmana Tràgica, anarquisme, sindicalisme), la dictadura de Primo de Rivera, la Segona República, la Guerra Civil, el
Franquisme i la democràcia.

PROPERA CAMINADA BARNATRESC
Barnatresc Internacional: 20- 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.

