
LLEGENDA MAPA

ORIGEN / DESTÍ

ATENCIÓ!

PUNT DE PAS

PUNT D’INTERÈS

FITXA TÈCNICA

ORIGEN: AEG

DESTÍ: Barcelona

TIPUS: LINEAL

DISTÀNCIA: 39,6km

DESNIVELL POSITIU: 210m

DESNIVELL NEGATIU: 343m

DESNIVELL ACUMULAT: 0m

ALTITUD MÀXIMA: 150msnm

ALTITUD MÍNIMA: 1msnm

TEMPS APROXIMAT: 2h 45min



PRESENTACIÓ

Començarem la nostra excursió a la seu de l’Agrupació Excursionista de Granollers (Carrer Corró núm.10) (NÚM.1).

El nostre objectiu d'avui és anar fins a Barcelona per la via més directa i ràpida: el riu Besòs. Establirem la desembocadura d'aquest riu

(NÚM.44, 45, 46 i 49) i l'edifici de l'Hotel Vela (NÚM.58, 59 i 60) com a principals punts de pas. La ruta finalitza a l'estació de tren de plaça

Catalunya (NÚM.62 i 63), per bé que podria acabar a qualsevol estació de les línies de rodalies R2 o R3.

RUTA

Orientats al sud farem camí cap a Barcelona pel costat esquerre del Congost. Pedalejarem fins a Palou i no creuarem el riu fins que

estiguem a l'alçada de l'espai natural de Can Cabanyes. Arribats a aquest indret travessarem per l'estret pont de formigó (NÚM.10). Si ho

volem, podem acostar-nos a l'observatori de fauna (NÚM.15 i 16). Un plafó ens recorda que el Congost és “educació” (ambiental, en

aquest cas). Reprendrem la marxa en sentit Barcelona per la riba dreta del riu, pel carrer de la Verneda del Congost. Ben aviat veurem una

senyal que ens farà saber que 19 són els quilòmetres que ens resten per arribar a Sant Adrià del Besòs (primer punt de pas) (NÚM.19).

Haurem d'anar a buscar el lloc on hi ha l'aiguabarreig entre els rius Congost i Mogent, doncs és aquí on neix el Besòs. Serà en aquest punt

que tornarem a creuar el riu per un pont molt similar a l'anterior. El Besòs té un curs de 17,7km, i un cabal molt irregular al llarg de l'any,

com és propi dels rius mediterranis. Hem de tenir present que durant els anys setanta i vuitanta del segle passat, aquest riu fou tristament

famós pel fet de ser el més contaminat d'Europa. Afortunadament, a finals de la centúria es va netejar i les seves aigües van ser

depurades. Convé que entre tots i totes tinguem cura de mantenir-lo en bones condicions.

Ja no deixarem el marge esquerra fins arribar a la desembocadura. No hi ha pèrdua possible ja que el corrent d'aigua ens acompanya en

tot moment. En arribar al nostre destí veurem les característiques xemeneies, la silueta de les quals dóna tanta personalitat a aquest racó

del litoral barceloní.



Per creuar el riu per tercera vegada haurem de passar pel pont del carrer d'Eduard Maristany. Al primer trencall que trobem girarem a mà

esquerra i ja només ens limitarem a resseguir el litoral barceloní fins al segon punt de pas: l'edifici de l'Hotel Vela. Camí cap allà passarem

pel Port del Fòrum (NÚM.53), el bosc vertical urbà, el Museu Blau (Museu de les Ciències Naturals de Barcelona), les “Torres Bessones”

(Torre Mapfre i Hotel Arts), l'hospital del Mar, i altres punts interessants. Pedalejarem pel passeig marítim, sempre acompanyats de gent

fent activitat a l'aire lliure.

L'edifici de l'Hotel Vela (NÚM.58 i 59) fou inaugurat l'any 2009 envoltat de polèmica. Tot i haver estat construït en terrenys de l'Autoritat

Portuària de Barcelona (entitat pública), no es va fer pública l'adjudicació del projecte. Tampoc no compleix la llei de costes, ja que està a

20 metres del mar. A part d'això, són molts els usuari i usuàries de les platges properes que es queixen dels problemes que ocasiona

l'edifici. Pel que es veu, aquest provoca modificacions en els corrents marins i en els vents que afavoreixen la pràctica d'esports nàutics.

Sigui com sigui, és innegable que el seu perfil ja forma part de l'skyline de la ciutat.

Desfarem una mica de camí per anar a buscar el passeig de Joan de Borbó. Passat el Palau de Mar –actual seu del Museu d'Història de

Catalunya– girarem a l'esquerra i seguirem pel moll de Bosch i Alsina fins arribar al conegut mirador de Colom. Un cop allà, només ens

resta enfilar Rambla amunt, vigilant molt amb els cotxes que circulen, fins arribar a plaça Catalunya, epicentre de la capital del nostre país.

NOTA: podem agafar la línia R3, que ens deixarà a l'estació de Granollers-Canovelles a: la Sagrera-Meridiana, Arc de Triomf, plaça

Catalunya i Sants. Podem agafar la línia R2, amb parada a Granollers Centre i Granollers Nord-Les Franqueses a: el Clot-Aragó, Passeig de

Gràcia i Sants.

MUNICIPIS: Granollers, Montmeló, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramanet, Sant Adrià del Besòs i Barcelona.

NUCLIS URBANS: Granollers i Barcelona.
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