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Els set turons de Barcelona

CAMINADA PANORÀMICA PELS MILLORS MIRADORS NATURALS DE LA CIUTAT COMTAL

SERGI FERNÁNDEZ TOLOSA

La ruta d'avui s'inspira en la Barcelona Magic Line, una caminada no competitiva de vocació solidària. SERGI F.
TOLOSA

Sempre s'ha dit que per conèixer a fons una ciutat cal descobrir-la a peu i sense presses. A la velocitat natural de l'ésser humà, el
caminaire pren consciència no només de les distàncies, sinó també de tot allò que l'envolta. Els detalls destaquen sobre la monotonia de
forma espontània. No calen guies, i cadascú es fixa en allò que més exalta la pròpia curiositat, amb què es crea una experiència única,
personal i irrepetible. La ruta d'aquesta setmana s'inspira en la Barcelona Magic Line, una caminada no competitiva i d'esperit solidari
que es va fer amb aquesta fórmula per primera vegada el 2 de març passat amb un total de 5.000 participants. El seu recorregut ens
desvela una manera de gaudir i explorar Barcelona que combina l'esport més sa que existeix posar un peu davant de l'altre amb el
turisme actiu més contemplatiu que un es pugui imaginar. Enllaçar l'ascensió als set turons que envolten la Ciutat Comtal ens ajudarà a
redescobrir, valorar i admirar Barcelona des d'una perspectiva diferent.

Tres turons d'una tacada

La ruta comença al Parc de les Aigües, presidit per la casa de les Altures, un edifici d'estil neomudèjar molt singular que data del 1890 i
actualment és seu del districte d'Horta-Guinardó. Des d'aquí caminem cap a la plaça de la Font Castellana, passant per l'esquerra dels
túnels, per anar a cercar el carrer de Francesc Alegre, al final del qual girem a la dreta per enfilar el carrer de Sant Joan de les
Abadesses, que ens du cap a una pineda que creix a la falda del turó de la Rovira, el primer cim de l'itinerari. Des dels seus 262 metres
d'altura, gaudirem d'una generosa panoràmica de tota la ciutat i bona part dels paratges naturals que l'envolten. El segon objectiu és el
turó del Carmel, on arribem baixant pel carrer

de Mülhberg fins a la carretera del Carmel, que creuem per pujar per unes escales. De seguida veiem un corriol estret que puja molt
vertical cap a l'esquerra i ens duu directament cap al seu cim, de 266 metres. Des de dalt, les vistes són encara més espectaculars que
des de la fita anterior. Per baixar, seguirem recte (rumb sud) per un sender força inclinat que amaga alguns passos difícils i fa la volta a
l'escola Virolai abans de desembocar al carrer de Pau Ferran, on hi ha una esplanada amb bancs i una font. El descens continua pel
camí de Can Móra  antic nom del turó del Carmel  i el carrer del Santuari, per després començar a pujar cap a la tercera fita de l'excursió,
el turó de la Creueta del Coll, on arribem pels carrers de Lorda i de Morató. Quan s'acaba l'asfalt, l'ascensió prossegueix per un sender
molt panoràmic que careneja tot el turó, que, com podrem observar, va ser utilitzat com a pedrera. A l'enorme forat creat per l'acció de
l'home ara hi ha un parc amb una escultura d'Eduardo Chillida dedicada a l'aigua. En poc més d'una hora, hem pujat i baixat tres cims, i
l'aventura acaba de començar.

Cap al zenit de la ciutat

La ruta continua cap a un nou cim, el del Tibidabo, que és el punt més elevat de l'itinerari (512 metres). Primer cal baixar fins a la Ronda
de Dalt i enfilar la carretera de Sant Cugat coneguda popularment com de l'Arrabassada fins al carrer de Navata, que ens du fins al
carrer de Trullols. Al final d'aquest, agafem un caminet pavimentat que va cap a l'esquerra i continua pujant per la carena

fins a connectar amb el camí de Can Borni, per on continuem guanyant altura. Passem per davant dels jardins de Can Borni uns vivers
creats amb motiu de l'Exposició Universal del 1929 com a punt d'aclimatació d'espècies procedents d'altres latituds, i al final de la pista
ascendent trobem una àmplia esplanada que dóna pas a la carretera del Tibidabo. Girem a la dreta i anem per la voravia de la dreta fins
a uns 100 metres abans de la cruïlla següent. A l'altra banda de la carretera, veiem un camí mig amagat que s'endinsa al bosc després
de superar unes escales de fusta. Al final del corriol, que és molt frondós i agradable, trobem una font i una pista ampla. Aquí cal agafar
el sender que puja cap a l'esquerra i ens du fins al Tibidabo. Des del vessant nord de la munta-

DADES D'INTERÈS

Com arribar-hi

La ruta llarga (30 km) comença al Parc de les Aigües (metro: Alfons X, L4) i acaba a la plaça de la Catedral (metro: Jaume I, L4). També
es pot dividir en tres trams de 10 km. El segon tram comença a Vallvidrera (funicular de Vallvidrera, enllaç amb els Ferrocarrils Catalans
a l'estació Peu del Funicular). El tercer tram comença a la plaça d'Espanya (metro: Espanya, L1). www.fgc.cat i www.tmb.cat

Per menjar

Tot dependrà del punt i l'hora de sortida, però, com que és una excursió molt urbana, trobarem tota mena de serveis, bars i restaurants a
la major part del recorregut. Un bon lloc per menjar l'entrepà pot ser dalt del Tibidabo. Si preferim seure a dinar, res millor que el
veteraníssim restaurant Casa Trampa (www. restaurantecasatrampa.com), a plaça de Vallvidrera, 3, on preparen saborosos àpats
casolans a preus democràtics (menú diari migdia: 9).

On ens trobem?

+ MAPA DE LA ZONA

mailto:Cruzatedavid.cruzate@upc.edu
mailto:Cruzatedavid.cruzate@upc.edu
mailto:Palomodavid.cruzate@upc.edu
mailto:Palomodavid.cruzate@upc.edu
mailto:Angulojulia_fernandez@hotmail.com
mailto:Angulojulia_fernandez@hotmail.com
http://www.fgc.cat/
http://www.tmb.cat/
http://restaurantecasatrampa.com/


1. Parc de les Aigües 2. Turó del Carmel 3. Tibidabo 4. Sant Pere Màrtir 5. Castell de Montjuïc

nya podem veure Montserrat, el Montseny, Sant Llorenç del Munt... I des del parc d'atraccions gaudirem d'una de les millors postals de la
ciutat. El descens ens porta cap a Vallvidrera, on arribem per l'antic camí, que ens duu cap al carrer de les Alberes i la plaça de Vallvi
drera (km 10). Aquí podem recuperar energies, perquè hi ha un restaurant i una botiga de queviures. Continuem pel carrer de Mont
d'Orsa, en direcció al collet d'Espinagosa i el turó de Can Cors, que deixem a mà dreta, per continuar la travessa per la carena de
Collserola fins a la inconfusible cota de Sant Pere Màrtir, on hi ha una gran antena de ràdio de color blanc i vermell. Des d'aquí iniciem la
baixada fins al bucòlic Parc de Cervantes, que ens espera amb les seves nombroses i aromàtiques varietats de rosers a l'altra banda de
la Ronda de Dalt.

La ciutat, a peu de carrer

A partir d'aquest punt entrem de ple en territori urbà. Caminem per la Diagonal, passant per davant dels jardins del Palau Reial de
Pedralbes, fins a arribar al carrer de Numància, per on baixem fins al carrer de Tarragona i la plaça d'Espanya (km 20). Aquí comença
l'última ascensió del dia, cap al castell de Montjuïc, que fem per la directíssima qui vulgui, amb l'ajuda de les escales mecàniques en
alguns trams, per l'avinguda Reina Maria Cristina, les fonts màgiques de Montjuïc, el Museu d'Art Nacional de Catalunya i l'Estadi
Olímpic. L'últim esforç el fem pel passeig del Migdia i el carrer del Molí, al final del qual ens espera un mirador del port de Barcelona on
hi ha un bar amb terrassa anomenat La Caseta, i un camí de gairebé mil metres que fa la volta al castell i ens regala

una esplèndida panoràmica del vessant marítim de la ciutat. Al final del passeig hi ha l'entrada al castell des de fa poc, de pagament,
però la ruta prossegueix en forta baixada per la carretera de Montjuïc i el passeig de Miramar, cap al passeig de l'Exposició i el Paral·lel.
La travessa conclou al bell centre de la ciutat, on arribem fàcilment pel carrer Nou de la Rambla, la plaça Reial i el carrer Ferran, fins a la
plaça de Sant Jaume, ja molt a prop del Mont Tàber, un turonet de tan sols 16 metres d'altura que es troba al darrere de la catedral i que
va ser el punt escollit per fundar la Barcino romana. Entre tants edificis és difícil de percebre, però aquesta cota simbòlica que tanca la
Barcelona Magic Line ens demostra una altra vegada que les muntanyes són allà, mig amagades darrere les cases. O a sota.

LA RUTA

RECORREGUT: EXCURSIÓ URBANA QUE CONNECTA ELS MIRADORS MÉS ESPECTACULARS DE BARCELONA, AMB INICI AL
PARC DE LES AIGÜES I FINAL AL MONT TÀBER, AL BARRI GÒTIC DE LA CIUTAT, PASSANT PELS TURONS DE LA ROVIRA, EL
CARMEL, LA CREUETA DEL COLL, EL TIBIDABO, SANT PERE MÀRTIR I MONTJUÏC. DISTÀNCIA: 30 KM, AMB 1.100 METRES
D'ASCENSIÓ ACUMULADA. DURACIÓ: 8 HORES. DIFICULTAT: BAIXA. L'ÚNIC PROBLEMA ÉS LA DISTÀNCIA A RECÓRRER, PERÒ
HI HA DIVERSES ALTERNATIVES QUE PERMETEN ESCURÇAR EL RECORREGUT O COBRIR-LO EN DIVERSES ETAPES.
MATERIAL: CAL DUR CALÇAT ESPORTIU I CÒMODE, ROBA ADECUADA A L'ÈPOCA DE L'ANY, AIGUA, UN ENTREPÀ, UNA
GORRA, PROTECCIÓ SOLAR, ETC. ORIENTACIÓ: PER SEGUIR LA RUTA AMB MÉS FACILITAT, EL CIRCUIT PER A GPS ES POT
ACONSEGUIR EN DIVERSOS FORMATS AL WEB DE LA BARCELONA MAGIC LINE (www.barcelonamagicline.org)

Podrem observar el Tibidado des d'una altra perspectiva. SERGI F. TOLOSA

Enviado desde mi iPad

http://www.barcelonamagicline.org/



