Itinerari a peu per
(Barcelona)

Diumenge 16 de maig de 2021
Ateneu visitat: Centre Catòlic de Sants
Guia de la ruta: Joan Porta
Un projecte de:

Què és Camins d’Ateneus?
Camins d’Ateneus és un projecte de la
Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) que
vol promoure el coneixement del territori
català a través dels seus ateneus! El projecte
organitza caminades localitzades en diferents
barris o pobles, visitant els ateneus, antics
ateneus, entitats associatives culturals o llocs
d’interès relacionats amb aquests.
Aquest projecte el va començar la Delegació
Territorial de Barcelona, ciutat on es troben
un gran nombre dels ateneus federats a la
FAC i on es van realitzar rutes per barris com
Gràcia, Horta i Sant Andreu. Gràcies a la bona
rebuda d’aquestes rutes, actualment aquest
projecte es realitza a tota Catalunya!
Les rutes estan obertes a tota la ciutadania,
tant a persones que siguin del barri o poble que
es visita com d’altres llocs de l’entorn. Volem
contribuir a donar a conèixer les entitats que

tenim als pobles i ciutats de Catalunya, la seva
finalitat, els seus projectes de transformació i
com podem participar-hi!
Els diners que es recullen de les inscripcions
de les rutes van destinats en benefici d’una
entitat social local que decideix l’ateneu
organitzador. En aquest cas, serà AVISMÓN,
entitat sense ànim de lucre que treballa per
promoure el voluntariat social, el suport i
l’envelliment actiu de les persones grans.
Volen acompanyar a la gent gran en el seu
procés vital d’envelliment i autocura, essent
referents del bon tracte, proper i familiar,
i posant especial atenció a totes aquelles
persones que poden sentir-se soles.

La ruta (1)
Itinerari a peu per Sants-Montjuïc
El punt de partida de la
ruta és a l’Avinguda
de la Reina Maria
Cristina, tocant a
la Plaça Espanya
de Barcelona.
Començarem
caminant en
direcció cap a
la Font Màgica de
Montjuïc, i al final
de l’avinguda trobarem
unes escales que arriben
al Palau Nacional, construït per a l’Exposició
Internacional de Barcelona de l’any 1929. Farem
una breu visita exterior al Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC), que s’allotja des de l’any
1934 dins del Palau Nacional. El MNAC exhibeix
una important col·lecció d’art català que va des de
l’art romànic fins a l’actualitat.
Continuarem pujant fins a arribar a l’Estadi
Olímpic Lluís Companys, obra protegida com a Bé
Cultural d’Interès Local, el qual veurem per fora.
Aquesta instal·lació
esportiva va tenir
un paper
essencial
durant

els Jocs
Olímpics
de l’any
1992, i forma
part de l’Anella
Olímpica, juntament
amb el Palau Sant Jordi,
les Piscines Bernat Picornell i
l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya
(INEFC).
Després caminarem per l’Avinguda de l’Estadi i la
Carretera de Montjuïc, fins arribar al Monument
a la Sardana, obra de l’escultor Josep Cañas,
inaugurat en el seu emplaçament actual el 19 de
març de 1966.

Molt a prop
d’aquest
monument
trobarem el Mirador
de l’Alcalde, que ofereix una vista panoràmica
espectacular sobre el port i la ciutat de Barcelona!

El mapa de la ruta
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(11)

Caminarem
direcció cap
a la Plaça del
Mirador, fins que
arribarem al Camí del Mar,
un caminet amb vegetació mediterrània que
rodeja el Castell de Montjuïc i ens permet veure
les millors vistes aèries del port. El Castell de
Montjuïc es va començar a construir l’any 1640
i va ser la primera fortificació a la muntanya de
Montjuïc.
Seguirem caminant i aviat ens trobarem amb
el Mirador de Migdia, un racó únic on seure a
descansar, amb barbacoa, taules, bancs i una
caseta als diumenges i festius que ofereix servei
de bar. Acabat el Camí del Mar caminarem pel
Carrer de Pierre de Coubertin, i ens acostarem a
La torre de comunicacions de Montjuïc, coneguda
popularment com a Torre Calatrava, en referència
a l’arquitecte i enginyer que la
va dissenyar, Santiago
Calatrava.

A partir d’aquí el
camí serà de baixada
fins a arribar al CaixaForum Barcelona, museu
que actualment ocupa l’edifici de l’antiga Fàbrica
Casaramona, d’estil modernista, projectada per
Josep Puig i Cadafalch a principis del segle XX.
Aquesta fàbrica de filats i teixits va ser propietat
de Casimir Casaramona i Puigcercós, un important
industrial cotoner.
Caminarem cap a la Carretera de Sants, passant
per la Seu del Districte, edifici amb una façana
exterior de grans dimensions i que destaca pel
seu interior, d’ estil modernista.
Finalment, acabarem la ruta al Centre Catòlic de
Sants, ateneu que visitarem per dins!

Els ateneus de la ruta
Ateneu visitat:
el Centre Catòlic de Sants
Fundat a l’any 1878, el Centre Catòlic de Sants
és una entitat que té com a objectiu la realització
d’activitats culturals, socials, recreatives i
esportives que fomentin un sentit cristià de
la vida, així com la promoció, difusió i ús de la
llengua catalana.
Des de l’inici ha mantingut sempre les seves
activitats bàsiques de formació i esplai. Per una
banda, la secció de Teatre ha tingut sempre un
gran arrelament i hi han passat actrius i actors
de molta vàlua, alguns dels quals han estat o
són encara professionals de renom. Per altra, el
cant coral és avui l’activitat de la «Coral Estel»,
amb una projecció molt interessant i amb la
incorporació de persones joves. A més, el Tennis
Taula té una gran presència en els primers graons
de les competicions nacionals; i el billar i els
jocs de taula completen el marc de l’espai que
el Centre Catòlic de Sants pot oferir els seus
associats i amics.

L’opinió experta
Un lloc poc conegut de la ruta és el Mirador de
l’Alcalde, una balconada amb vistes de 180º al
mar i a la ciutat. Les obres del Mirador de l’Alcalde
es van iniciar el 1962 i es van acabar el 1969
amb José María de Porcioles a l’alcaldia. A part
de les espectaculars vistes, destaca un mosaic
de paviment de 420 m2 dissenyat per Joan-Josep
Tharrats, pintor, teòric d’art i editor català. Aquest
mosaic està fet de materials diversos com còdols,
llambordes, culs d’ampolla, cadenes, rodes
dentades, maons i pedres. També hi ha una gran
font al centre del parc de l’arquitecte i enginyer
Carles Buïgas.

Ruta i explicacions de la mà de:
Joan Porta està llicenciat en filologia anglogermànica i exerceix de professor. Un enamorat
de Barcelona, Catalunya, la natura, els viatges i la
fotografia. És l’encarregat d’organitzar les sortides
al Centre Catòlic de Sants.

Centre Catòlic de Sants
C/ Antoni de Capmany, 72-76
(cantonada Jocs Florals)

08014 Barcelona
www.ccsants.cat
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