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BARNATRESC
CAMINADA A MONTJUÏC

18/11/2018

Itinerari: Parc de les 3 Xemenies (#), ptg. Canadenca, c. Mata, pg. Montjuic, c.
Nou de la Rambla, c. Magalhaes, pl. sortidor (1), c. Mare de Déu del Remei, c.
Lleida, av. Rius i Taulet, Fonts de Montjuïc (2) av. Francesc Ferrer i Guàrdia, c.
Polvorí, estadi Serrahima (3), c. Segura, c. Jocs del 92, c.Foc, c. Ferrocarrils
Catalans, c. Mare de Deu del Port, castell de Port (4), cementiri de Montjuic, pg.
del Migdia, c. Molí, mirador del Migdia (5) (control de pas i avituallament), camí
del Mar, castell de Montjuïc (6), carretera de Montjuic, mirador de l’Alcalde, jardins Joan Brossa (7), c. Tarongers, av. Miramar, camp de futbol de la Satàlia,
pg.de l’Exposició, parc de la Primavera, c. Font Trobada, pg. Montjuïc, c. Mata i
parc de les 3 Xemeneies (#).
Lloc de sortida i d’arribada: Jardins Tres Xemeneies (Metro L2 i L3 Paral·lel)
Hora sortida: de les 9:00 a les 9:30 h
Hora límit d’arribada: 13 h
Distància: 11,0 km aprox.
Durada aprox.: 3:30 hores
Control de pas i avituallament: Mirador de Migdia (de les 10 a 12:00 hores).

Llocs interessants
Font Màgica de Montjuïc
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'avinguda Maria
Cristina.

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

Les primeres notícies escrites que constaten l’existència d’aquest castell
són al 1020 quan el noble Mir Gibert decideix comprar els terrenys i establir
la seva segona residència a Montjuïc. 10 anys més tard i a 300 m del fort es
construeix l’Ermita de Nostra Senyora de Port.
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Anys més tard, aquestes possessions
són comprades per Ramon Berenguer II,
més tard heretats per Ramon Berenguer
III, comprenent la doble funció de residència temporal i fortificació de defensa contra la ciutat. El castell va ser sempre un
edifici susceptible a l’enderroc. Al voltant
dels arxius històrics s’ha anat comprovant
que hi ha hagut diverses restauracions i
reedificacions del monument, i inclòs l’ús
de l’edifici per a diferents utilitats.
Al 1460 es comencen a fer aquestes
rehabilitacions a l’edifici on paral·lelament aprofiten per a construir les esglésies romàniques de Santa Maria i Sant
Bartomeu. Més tard, durant la Guerra del Segadors, al 1640, va servir com a
fort militar. Per tant, entre els segles XVI i XVII de la situació del edifici ja se
n’encarregava el Consell Municipal de la seva utilitat i manteniment.
A principis del segle XX sols es preservava la torre, les restes de la infraestructura varen desaparèixer de manera gradual des que començaren les
obres de la carretera de Can Tunis, la via fèrria del ferrocarril i l’actual avinguda dels Ferrocarrils catalans.

Camí de Mar

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.

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.

Mirador de l'Alcalde – monument a la Sardana

Aquest jardí, situat 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
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.

Jardins Joan Brossa

Aquests jardins abasten gran part dels
terrenys que durant 32 anys va ocupar l’antic
Parc d’Atraccions de Montjuïc. Entre els
anys 1930 i 1936, a la part superior d’aquests terrenys ja havia existit un altre parc
d’atraccions: el Maricel. Abans de la construcció del Parc d’Atraccions de Montjuïc,
entre els anys 1898 i 1965, aquesta zona de
la muntanya va tenir un ús militar: la ubicació
del destacament de la bateria Álvarez Castro
de defensa de la costa, que va ser construïda pel Ministeri de Guerra durant la Guerra
de Cuba. L’any 1964, l’Ajuntament de
Barcelona va demanar els terrenys a l’exèrcit, i el 1965 es van enderrocar les
instal·lacions militars. La creació del parc d’atraccions (1966) va tenir el seu moment
de màxima esplendor durant la dècada de 1980, amb més de trenta atraccions i un
amfiteatre a l’aire lliure on cada estiu se celebraven concerts amb cantants i grups
molt famosos de l’època.
A finals de la dècada dels 90, el parc va iniciar el seu declivi i, a més, va acabar la
concessió municipal d’ús dels terrenys. Les propostes per a una nova concessió no
van prosperar, i l’any 1998 el Parc d’Atraccions de Montjuïc va tancar les portes.
L’any 2000, l’Ajuntament de Barcelona va decidir construir-hi els actuals jardins
públics, cosa que va permetre reordenar i renovar una bona part de la zona alta de

PROPERES CAMINADES BARNATRESC
Caminada de Nadal: 16 de desembre
Caminada de Sant Martí de Provençals: 20 de gener
Caminada d’Horta-Guinardó: dia 10 de febrer
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.

