
    

   Desembre 2001 
 

  

 
Di jous 27 
 
Hospitalet -Mont juïc.  
 
Dimarts 25 
 
BON NADAL! ! !  
 
Di jous 20 
 
? 
 
Dimarts 18 
 
Ja fa dies que fa mal temps, i  avui no ha estat  una 
excepció.  Suposem que no ha sort i t  ningú a pat inar.  
(Aprof i tant  la nevada el dissabte vam pujar al Tibidabo 
amb esquís,  i  és que no només pat inem!).  
 
Di jous 13 
 
? 
 
Dimarts 11 
 
Cosa poc f reqüent en dimarts, s 'ha fet  la ruta 
d'Hospitalet .  
 
Di jous 7 
 
Ignorem com ha anat la pat inada. Com que era pont 
teníem 4 dies de festa,  i  molts hem aprof i tat  per anar a 
esquiar.  
 
Dimarts 4 
 
Els pocs valents que han pat inat  han fet  la ruta de 
Guinardó (perdoneu però estava mandrós). 

 

    

  
 Novembre 2001 

 

  

Dijous 29 
 
La ruta habitual d'Hospitalet -Montjuïc passant per 
Gràcia. 
 
Dimarts 27 
 
Hem pujat  a fer la baixada de Guinerdó,  per a després 
agafar Cartel là,  Pl. Bacadri , Fabra i  Puig,  t ravessar el 
Passaig Val ldaura per anar cap a la Ronda de Dalt 
i  baixar per Via Júl ia.  Seguim per Pg. Verdum, Dr.  Pi i  
Mol ist i  Fel ip I I.  Baixem per Biscaia i  bai xem f ins la 
Diagonal,  on pugem una mica per a baixar per Rambla 
del Poble Nou.  
 
Di jous 22 
 
Hem fet la ruta c làssica d'Hospitalet :  Pl.  del Sol, Pl.  
Mol ina,  Bruc,  baixada per l 'av.  d'Albert  Bastardas,  
Carretera de Col lblanc,  Pl. de Sants,  Pl. Espanya, Av . 
Mistral,  Rambles,  i cap a la Vila Olímpica.  
Avui hem estrenat armil les reflectants amb la intenció 
d'augmentar la seguretat de les rutes.  
 
Dimarts 20 
 
Hem tornat a fer la ruta de la Bonanova -Carmel,  que no 
fèiem des d'abans de l 'est iu.  Pugem f ins El passeig de 
la Bonanova. Anem f ins el  pont  de Val lcarca i  cap el 
carrer Beat Almató,  el  qual té unes escales mecàniques 
que ens faci l i ten el darrer t ram de pujada. La baixada 
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de la carretera del Carmel és molt  agradable, tot  i  que 
té un punt conf l ic t iu en arr ivar a  la Plaça de Sanl lehy.  
D'al là baixem per Pi i  Margal l  cap a la Plaça del Sol per 
anar cap a Rambla Catalunya, Pl.  Catalunya i  pel Born 
anem f ins la Vi la.  
 
Di jous 15 
 
El mal temps no ens ha deixat  pat inar.  
 
Dimarts 13 
 
Inic iamos la ruta en la Plaza Cataluña , como siempre. 
Aunque sabemos que no encontraremos al Benja en la 
Fuente de la Rana, vamos ahi por pura querencia.Al 
f inal decidimos hacer la ruta de Cornel la al  reves. Asi 
pat inaremos un rato con Jose Antonio que hace 
bastante t iempo que no v iene (pract i camente desde que 
fueron a Tarragona).  Asi pues,  cont inuamos por la 
Diagonal hasta Francesc Macia.  
Como tambien queremos hacer el  descenso de la I l la, 
subimos Av Pau Casals y tomamos el Carrer de Bori  i  
Fontesta. Pi l lamos un poqui l lo de Av de Sarr ia y por C. 
Caravel. la la niña  ¡descendemos! .  En el cruce de 
Travessera de les Corts, nos reagrupamos.  
Despues cont inuamos por Nicaragua hasta Josep 
Tarradel las.  Rodeamos Estacion de Sans.  Por  Pg Sant 
Antoni l legamos a la pl.  Sans.  
Pasamos por el Carrer dels Jocs y C. Sagunt, hasta 
l legar a Carrer de la Const i tucio.  Bajamos por el  Carrer 
de Badal y giramos a la derecha para c ircular por Av del 
Carr i let ,  que no dejamos hasta l legar a la Rambla 
Marina.  Entonces giramos la derecha y subimos por 
esta Rambla hasta su cont inuacion,  la Rambla Just 
Ol iveres. Seguimos  subiendo hasta la boca de metro de 
Rambla Just  Ol iveres. Giramos a l  a derecha y 
pat inamos la Av Josep Tarradel las i  Joan, hasta l legar a 
C. Rosal ia de Castro (por esta v ia l legamos al metro de 
Torrasa).  Nos metemos (a la aventura) por la cal le 
Montseny -que hace gala a su nombre por la subida - El 
ul t imo t ramo es un descenso pronunciado.  
Vamos a la izquierda por Doctor  Mart i ,  hasta la Plaza 
Guernica.  Por la C. Munne, l legamos a la Av de Madrid. 
La pat inamos hasta enlazar con C. Berl in y C. Paris.  Al 
f in l legamos a la Av . Diagonal.   
Bajamos por el  Pº de Gracia . Desde la  Plaza 
Catalunya l legamos a  Av de La Catedral  por  la Puerta 
del Angel.  Cruzamos Pau Clar is y  nos metemos por C. 
dels Mercaders,  C.  Boria,  C.  Corders y C. Portal  Nou 
hasta l legar al  P Lluis Companys.  Por P Pujades, Av 
Bogatel l ,  y C. Frederic Mompou acabamos en el But i .  
En total  24.5 Km. 
Gràcies a en Jav i "gps" per la informació.  
 
Di jous 8 
 
Avui hem tornat a  Badalona. Després de fer la c làssica 
baixada de Guinardó,  en arr ivar a Can Dragó hem baixat  
per Malats cap a la Pl.  Orf i la.  D'al là anem cap a La 
Maquinista i  agafem el carrer Potosí i  t ravessem el pont 
de Can Peixauet.  Baixem cap a la Pl.  Salvador Dalí , Pl.  
Trafalgar,  carretera ant iga de  Valencia,  i  tornem per Av.  
Alfons XII I per tornar a t ravessar el  Besós. Tornem per 
Guipúscoa, Glòr ies, Àlaba, Icàr ia.  
 
Dimarts 6 
 
De la Pl.  Catalunya pugem com sempre per Rambla 
Catalunya f ins la Diagonal.  Pugem f ins la Plaça 
Francesc Macià,  passem per so ta el  Turó Parc i  per Pg. 
Manel Girona arr ibem f ins l 'Aquarterament del Bruc.  
Pugem per Gran Capità f ins la Ronda de Dalt  per anar 
cap a Esplugues. A Esplugues passem per la Pl. dels 
Països Catalans, l 'Av . Pau Clar is i  entrem a Hospitalet.  
Baixem per la Carretera d'Esplugues,  per la Rambla 
Just Ol iveres,  i tornem per Av.  Carr i let .  D'al là agafem la 
GranVia f ins Pl.  Espanya, on per Av . Mistral  i  Rambla 
del Raval anem a la Vi la.  
 



Dijous 1 
 
En la ruta d'hospitalet -montjuïc  d'avui ha pres mal la 
Rosa. Es recuperarà però haurà d'estar un parel l  de 
mesos fent  repòs.  El seu e-mail  és:  
 rosamil let@yahoo.es 

 

    

  
 Octubre 2001 

 

  

 
Dimarts 30 
 
La intenció d'aquest  dimarts era de fer el Carmel per 
una ruta que feia temps que no féiem, però l 'humitat 
feia que rel l isquéssim i  hem hagut de buscar camins 
al ternat ius per a no prendre mal.  
Hem començat pujant per Gràcia cap a Verge de 
Montserrat , on hem girat  a l 'esquerra per Florència.  Per 
ev itar carrers mul lats i  amb fort  pendent hem acabat 
creuant pel Parc del Guinardó.  Al f inal hem acabat 
baixant  per Jose Mil lan, i  de la Plaça Sanl lehi h em anat 
a buscar la baixada de la Ronda del Guinardo.  Hem 
girat  a la dreta per Pg. Maragal l ,  i  hem seguit per c.  
Rogent,  Meridiana, Glòr ies i c.  Alaba.  
 
Di jous 25 
 
Hem pujat  per Gràcia passant per la Plaça del Sol per 
anar cap a la Plaça Mol ina per a fer l a ruta hospitalet -
Montjuïc. 
 
Dimarts 23 
 
Des de la Rambla Catalunya hem pujat per Riera de St.  
Miquel,  Príncep d'Astúr ies,  Gui l lem Tel l  f ins la Pl.  
Mol ina.  D'al là per St.  Eusebi,  Rector Ubach i  Reina 
Victòr ia f ins la Via Augusta,  on girem a l 'esquerra a la  
pl .  d 'Orient  per anar a pujar per Major de Sarr ià.  A la 
Pl.  de Sarr ià girem a l 'equerra per Reina El isenda de 
Montcada, Bisbe Català, Montev ideo, Castel let  i  per f i ,  
av.  Pearson. Pugem l 'av .  Pearson f ins a la Font del 
Lleó,  i  la tornem a baixar per seguir  el  descens per 
Joan d'Alós. D'al là seguim la Ronda de Dalt  f ins a 
baixar per Gonzàlez Tablas,  on en arr ivar a la Diagonal 
a l 'a lçada del quartel  del Bruc anem a fer el descens de 
Torre Mel ina,  i  d 'al là per Col lblanc cap a Sants, pl .  
espanya, Av.  Mistral,  sant  Antoni,  Rambla del Raval,  
Sant Oleguer,  Nou de la Rambla,  Pl.  Reial ,  Escudel lers,  
Av inyó.  I  ja la ruta habitual f ins la Vi la, que és Passeig 
Colom cap a pg.  Circumval. lació,  av.  Icàr ia.  
 
Di jous 18 
 
Pugem a la Plaça del Sol per anar a fer Guinardó.  
Després de la baixada de la Ronda Guinardó pugem per 
Cartel là f ins a Fabra i Puig per a baixar per Pg. 
Val ldaura.  Seguim baixant per Pg. Verdum, C. Doctor Pi 
i  Mol ist ,  Escòcia,  Fabra I  Puig,  11 de Setembre,  Rambla 
Prim, Guipúscoa, i  Bac de Roda. Ja a la Vi la seguim per 
Taulat ,  Vicens Vives i  Salvador Espriu.  
 
Dimarts 16 
 
Pugem f ins la Ronda de Dalt  (per c.Dominguez Miral les, 
Pons I Serra I Montev ideo) per a anar cap a Esplugues 
(passem per davant del retaurant  3 Mol inos). A 
Esplugues passem per la Pl.  dels Països Catalans, l 'Av . 
Pau Clar is i  entrem a Hospitalet .  Baixem per la 
Carretera d'Esplugues, per la Rambla Just  Ol iveres, i  
tornem per Av.  Carr i let .  Pugem a Montjuïc per la 
Fuixarda,  i  baixant  per Miramar tornem a la Vi la.  
 
Di jous 11 
 
S'ha fet  la ruta Hospitalet-Mont juïc, però per la variant 
de l ' i l la diagonal per a fer - la més curta.  
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Dimarts 9 
 
La pluja ens ha impedit pat inar.  
 
Di jous 4 
 
Avui han v ingut els holandesos (uns 40 aprox.) i  els 
hem portat  a fer la ruta d'Hospitalet  -  Montjuïc.  
 
Dimarts 2 
 
Avui tocava invest igar,  i tot i  que hem trepit jat terra, 
hem pujat escales, i  hem fet  uns desnivel ls  
considerables ha estat  força divert i t .  Només han estat 
16 km. però amb uns desnivells  t rencacames. Hem pujat  
per Gràcia com per fer Guinardó,  però hem baixat  per  
Verge de Montserrat,  girant per Amílcar f ins la Pl.  de 
Sta.  Eulàl ia. Hem pujat per Cartel là f ins la Pl.  Eiv issa.  
 D'aquí anem a buscar el  c. Llobregós (per Vi la I  Rosel l  
que té escales,   Dante,  Baixada de can Mateu,  i 
Granol lers,  aquest  darrer no asfal tat ).   Quan arr ivem a 
Rambla del Carmel deixem Llobregós per baixar per 
Marqués de Foronda, i  anem a buscar la pujada de la 
Font de la mulassa que va f ins la Pl. del mateix nom. 
 Aquesta úl t ima potser ha estat  la pujada més forta del 
dia.  Després unes escales  ens pugen f ins el c. del Dr.  
Bové i  ja arr ivem a la Carretera del Carmel (per f i ,  
baixada! ).  D'aquí seguim el recorregut habitual per Pl.  
Sanl lehi,  Rda. Guinardo,  Pi i  Margal l ,  Pg.  de Sant Joan, 
Diagonal i  Marina. 

 

    

 

 Octubre 2001 
 

  

Dimarts 30 
 
La intenció d'aquest  dimarts era de fer el Carmel per 
una ruta que feia temps que no féiem, però l 'humitat 
feia que rel l isquéssim i  hem hagut de buscar camins 
al ternat ius per a no prendre mal.  
Hem començat pujant per Gràcia cap a Verge de 
Montserrat , on hem girat  a l 'esquerra per Florència.  Per 
ev itar carrers mul lats i  amb fort  pendent hem acabat 
creuant pel Parc del Guinardó.  Al f inal hem acabat 
baixant  per Jose Mil lan, i  de la Plaça Sanl lehi hem anat 
a buscar la baixada de la Ronda del Guinardo.  Hem 
girat  a la dreta per Pg. Maragal l ,  i  hem seguit per c.  
Rogent,  Meridiana, Glòr ies i c.  Alaba.  
 
Di jous 25 
 
Hem pujat  per Gràcia passant per la Plaça del Sol per 
anar cap a la Plaça Mol ina per a fer la ruta hospitalet -
Montjuïc. 
 
Dimarts 23 
 
Des de la Rambla Catalunya hem pujat per Riera de St.  
Miquel,  Príncep d'Astúr ies,  Gui l lem Tel l  f ins la Pl.  
Mol ina.  D'al là per St.  Eusebi,  Rector Ubach i  Reina 
Victòr ia f ins la Via Augusta,  on girem a l 'esquerra a la 
pl .  d 'Orient  per anar a pujar per Major de Sarr ià.  A la 
Pl.  de Sarr ià girem a l 'equerra per Reina El isenda de 
Montcada, Bisbe Català, Montev ideo, Castel let  i  per f i ,  
av.  Pearson. Pugem l 'av .  Pearson f ins a la Font del 
Lleó,  i  la tornem a baixar per seguir el  descens per 
Joan d'Alós. D'al là seguim la Ronda de Dalt  f in s a 
baixar per Gonzàlez Tablas,  on en arr ivar a la Diagonal 
a l 'a lçada del quartel  del Bruc anem a fer el descens de 
Torre Mel ina,  i  d 'al là per Col lblanc cap a Sants, pl .  
espanya, Av.  Mistral,  sant  Antoni,  Rambla del Raval,  
Sant Oleguer,  Nou de la Rambla,  Pl.  Reial ,  Escudel lers,  
Av inyó.  I  ja la ruta habitual f ins la Vi la, que és Passeig 
Colom cap a pg.  Circumval. lació,  av.  Icàr ia.  
 
Di jous 18 
 
Pugem a la Plaça del Sol per anar a fer Guinardó.  
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Després de la baixada de la Ronda Guinardó pugem per 
Cartel là f ins  a Fabra i Puig per a baixar per Pg. 
Val ldaura.  Seguim baixant per Pg. Verdum, C. Doctor Pi 
i  Mol ist ,  Escòcia,  Fabra I  Puig,  11 de Setembre,  Rambla 
Prim, Guipúscoa, i  Bac de Roda. Ja a la Vi la seguim per 
Taulat ,  Vicens Vives i  Salvador Espriu.  
 
Dimarts 16 
 
Pugem f ins la Ronda de Dalt  (per c.Dominguez Miral les, 
Pons I Serra I Montev ideo) per a anar cap a Esplugues 
(passem per davant del retaurant  3 Mol inos). A 
Esplugues passem per la Pl.  dels Països Catalans, l 'Av . 
Pau Clar is i  entrem a Hospitalet .  Baixem pe r la 
Carretera d'Esplugues, per la Rambla Just  Ol iveres, i  
tornem per Av.  Carr i let .  Pugem a Montjuïc per la 
Fuixarda,  i  baixant  per Miramar tornem a la Vi la.  
 
Di jous 11 
 
S'ha fet  la ruta Hospitalet -Mont juïc, però per la variant 
de l ' i l la diagonal per a fer - la més curta.  
 
Dimarts 9 
 
La pluja ens ha impedit pat inar.  
 
Di jous 4 
 
Avui han v ingut els holandesos (uns 40 aprox.) i  els 
hem portat  a fer la ruta d'Hospitalet  -  Montjuïc.  
 
Dimarts 2 
 
Avui tocava invest igar,  i tot i  que hem trepit jat terra, 
hem pujat escales, i  hem fet  uns desnivel ls  
considerables ha estat  força divert i t .  Només han estat 
16 km. però amb uns desnivells  t rencacames. Hem pujat  
per Gràcia com per fer Guinardó,  però hem baixat  per 
Verge de Montserrat,  girant per Amílcar f ins la Pl.  de 
Sta.  Eulàl ia. Hem pujat per Cartel là f ins la Pl.  Eiv issa.  
 D'aquí anem a buscar el  c. Llobregós (per Vi la I  Rosel l  
que té escales,   Dante,  Baixada de can Mateu,  i 
Granol lers,  aquest  darrer no asfal tat).   Quan arr ivem a 
Rambla del Carmel deixem Llobregós per baixa r per 
Marqués de Foronda, i  anem a buscar la pujada de la 
Font de la mulassa que va f ins la Pl. del mateix nom. 
 Aquesta úl t ima potser ha estat  la pujada més forta del 
dia.  Després unes escales ens pugen f ins el c. del Dr.  
Bové i  ja arr ivem a la Carretera del Carmel (per f i ,  
baixada! ).  D'aquí seguim el recorregut habitual per Pl.  
Sanl lehi,  Rda. Guinardo,  Pi i  Margal l ,  Pg.  de Sant Joan, 
Diagonal i  Marina. 

 

    

 

 Setembre 2001 
 

  

 
Dijous 27 
 
Hem seguit la mateixa ruta del dimarts, però després de Sta. Amèlia 
hem baixat cap a Manel Girona per a continuar amb la clàssica 
Hospitalet-Montjuïc. 
 
Dimarts 25 
 
Des de la font de Rambla Catalunya hem pujat per Riera de St. 
Miquel i Cristòfor Berga fins a Rambla del Prat. D'allà per Saragossa i 
Guillem Tell fins a Plaça Molina. Seguim per St. Eusebi i Rector 
Ubach i pugem per Calvet fins a Via Augusta. Pugem per Via 
Augusta fins la Pl. Orient, i allà girem a l'esquerra fins a la Plaça 
Artós. D'allà per Santa Amèlia fins l'Av. Pedralbes, per on baixem fins 
la Diagonal. Baixem per Joan Güell fins a Sants, i per Tarragona cap 
a Pl. Espanya. Seguim la ruta habitual per Av. Mistral, Rambla del 
Raval, Nou de la Rambla, Rambla, Colom, Circumval.lació, i per fi Av. 
Icària.  
  
Dijous 20 
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Repetim la ruta d'Hospitalet-Montjuïc, tot passant per Gràcia (Plaça 
del Sol). 
 
Dimarts 18 
 
Des la Rambla de Catalunya hem pujat per Riera de St. Miquel fins a 
Gal.la Placídia, girant a l'esquerra per Marià Cubí fins al Turó Parc. 
D'allà per Bori i Fondestà cap a Pl. Prat de la Riba, i pugem per Pg. 
de St. Joan Bosco i Major de Sarrià fins la Ronda de Dalt. Anem al 
Parc de la Oreneta, i d'allà baixem per Av. Montevideo, Av. Espasa, 
Bisbe Català i fem tota l'Av. de Pedralbes fins a la Diagonal. I d'allà 
cap a Marina fins la Vila. 
  
Dijous 13 
 
Hem anat a fer la ruta de Guinardó. S'ha baixat per Rambla Prim, 
Diagonal Mar, i Rambla del Poblenou. 
  
Dimarts 11 
 
Amb poca gent i poques ganes de patinar, ruta light per Poblenou. 
  
Dijous 6 
 
Hem tornat a fer la clàssica Hospitalet-Montjuïc.  
  
Dimarts 4 
  
Avui hem pujat per Rambla Catalunya cap a la Diagonal, i d'allà cap a 
Av. Sarrià, Pg. Bonanova, i hem baixat per República Argentina. 
D'allà cap a la Diagonal i cap a Marina fins la Vila. 
  

 

    

 

 Agost 2001 
 

  
 

Estem de vacances. Tornem el setembre.  
 

    

 

 Juliol 2001 
 

  

 
Dimarts 31 

La forta calor ha fet que ens decidíssim per una ruta curta: Hem 
pujat per Gràcia (Plaça del Sol) cap a fer la baixada de l'Illa. D'allà 
cap a Sants i pl. Espanya. Alguns han pujat a Montjuïc i d'altres 
han anat per av. Mistral cap a la Vila. 

Dijous 26 

La ruta triada ha estat la d'Hospitalet-Montjuïc, tot i que la major 
part del grup ha evitat Hospitalet baixant per l'Illa i també hem 
esquivat Montjuïc tirant per Paral.lel. La raó de fer una ruta tan 
curta?: El diventdres 27 hi han les 12 hores. 

Dimarts 24 

Ja feia temps que no fèiem la ruta Bonanova - Carmel i avui l'hem 
fet, tot i que hem suat fort. Quina calor que fa... 

Dijous 19 

Tot i que al matí ha plogut hem pogut patinar. Hem fet la ruta 
d'Hospitalet sense pujar a Montjuïc; des de Plaça Espanya hem 
tornat per Gran Vía i Marina. 
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Dimarts 17 

Com que hi havia festa a la platja (cumple del Chus) hem fet una 
ruta curta: Baixada de l'Illa i Montjuïc. 

Dijous 12 

Hem anat a fer la ruta clàssica de Guinardó - Rambla Prim. Un petit 
grup ha fet la variant més curta de baixar per Pg. Maragall. 

Dimarts 10 

 La ruta d'avui ha resultat força interessant. És possible que la 
utilitzem per a les properes 12 hores. Hem pujat per la Diagonal 
fins a la baixada d'Hospitalet, on a baix de tot hem girat a la dreta 
en direcció cap a la Rambla Just Oliveres; hem tornat per Av. 
Carrilet i hem pujat a Montjuïc per La Fuixarda, baixant com 
sempre per Miramar. 

Dijous 5 

Hem fet la ruta habitual dels dijous (Hospitalet-montjuïc) però 
sense fer el tram d'Hospitalet; s'ha baixat directament a Sants 
passant per la baixada de l'Illa Diagonal. 

Dimarts 3 

Avui hem fet una ruta nova que transcòrre més ó menys paral.lela 
a la Ronda de Dalt. Hem començat fent la ruta típica de Guinardó: 
després de la baixada de Guinardó pugem pel carrer Cartellà i 
seguint per Dante Alighieri. Trenquem a la dreta pel c. Pantà de 
Tremp i a l'esquerra girem per un carrer mal asfaltat i unes escales 
que ens porten al c. Josep Sangenís. Pel carrer d'Arenys arrivem a 
la Plaça de la Vall d'Hebron. Baixem per la Ronda de Dalt fins el 
carrer de Josep Garí. Fem un petit tram d'Avinguda del Tibidabo i 
girem a la dreta per c. Quatre camins. Seguim per  c. dels Planella 
- Escoles Pies - Immaculada - Iradier i aquí tornem a agafar la 
Ronda de Dalt fins el Parc de l'Oreneta.  
D'allà baixem per: C. de Montevideo - Av. d'Espasa - C. del Bisbe 
Català - Carretera d'Esplugues. Arrivant a la Ronda de Dalt (no hi 
tornem a passar) baixem per : c. Gran Capità - Cavallers - Miret - 
Dulcet  (Plaça d'Eusebi Güell) - Av. Pedralbes - Diagonal. I d'allà 
hem seguit la diagonal fins el c. Marina per arrivar a la Vila. 
Aquesta és una alternativa a la ruta de la Ronda de Dalt, la qual 
pujàvem per passeig Valldaura. Fent aquest recorregut es fan 
menys quilòmetres i és més distret que no fer tota la Ronda 
seguida. A més, és més segur al no haver-hi trànsit. 
La baixada des del Parc de la Oreneta també és més suau que 
l'habitual.  

 

    

 

 Juny 2001 
 

  

 
Dijous 28 

 Un dijous més fem la ruta clàssica d'Hospitalet - Montjuïc. 

Dimarts 26 

Aquest dimarts no hi havien gaires ganes de patinar (serà per la 
resaca de la revetlla de Sant Joan?). La major part del grup ha fet 
Diagonal - francesc Macià - Sants i Montjuïc. Un grup més reduït 
ha repetit la ruta del dimarts 5 de juny per Badalona. 

Dijous 21 

En la font de Rambla Catalunya ens hem dividit en dos grups: uns 
han anat a fer la ruta d'hospitalet-montjuïc passant per Gràcia, i 
uns altres han pujat fins la ronda de dalt per baixar per Av. Hospital 
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Militar. Per fer la segona ruta s'ha passat per: Diagonal - Numància 
-  Major de Sarrià - Pg. Bonanova - Pg. Sant Gervasi - Av. Rep. 
Argentina - Ronda de Dalt -  Av. de l'Hospital Militar - Pl. Lesseps - 
Av. Príncep d'Astúries - Via Augusta - Diagonal - Av. Josep 
Tarradellas - i finalment Sants Estació on ens hem trobat amb la 
resta del grup que feia l'altra ruta i junts hem fet Montjuïc. 

Dimarts 19 

Hem recuperat una ruta clàssica que darrerament teníem bastant 
oblidada, la que anomenenem "Ruta de Can Caralleu". El 
començament és com sempre: Pl. Catalunya - Rambla Catalunya - 
Plaça del Sol. Fins que arrivant a Pl. Molina pugem fins la Ronda de 
Dalt per: C. Brusi - C. d'Atenes - C. de St. Gervasi de Cassoles - Pl. 
de la Bonanova - C. de St. Joan de la Salle - C. de Bellesguard - 
Ronda de Dalt. D'aquí anem cap el Parc de l'Oreneta, i per baixar 
d'aquí hem fet una ruta nova, potser més senzilla que l'habitual: C. 
de Montevideo - Av. d'Espasa - C. del Bisbe Català - Carretera 
d'Esplugues - Ronda de Dalt - C. de González Tablas (aquest darrer 
carrer és força pendent). Des del Quartel del Bruc anem per: Av. de 
l'Exèrcit - C. de Jordi Girona - Av. de Pedralbes - Pl. de Pius XII - Av. 
Diagonal. Aprofitem per a fer la baixada de l'Illa: C. Numància - Pl. 
de Prat de la Riba - Av. de Sarrià - C. Caravel.la Niña - C. de 
Constança. I aquí fem una petita variant per arrivar a Plaça de 
Sants: C. de Deu i Mata - Pl. de la Concòrdia - C. del Remei - C. 
Joan Güell - Plaça de Sants. D'aquí seguim ja la ruta habitual: Pg. 
de Sant Antoni - Plaça de Sants - C. Tarragona - Pl. Espanya - Av. 
Paral.lel - Av. Mistral - Mercat de Sant Antoni - C. de Sant Antoni 
Abat - C. del Carme - C. de la Portaferrissa - Av. de la Catedral - Via 
Laietana - C. Princesa - C. del Comerç - Av. Marquès de l'Argentera 
- Pg. Circumval.lació - C. de Salvador Espriu.  

Dijous 14 

La major part del grup ha fet la ruta clàssica d'Hospitalet-Montjuïc i 
un petit grup d'exploradors hem anat per Sabadell guiats per en 
Laureà. Ens ha dut a fer una ruta per la seva ciutat; molt agradable, 
amb pujades i baixades suaus amb un recorregut total d'uns 20 km. 
Hem fet la que allà anomenen "Ruta dels elefants". 
Aquest és el recorregut tal i com es va publicar al forum de 
inlineonline; hi han hagut algunes variants però bàsicament és això: 
"ITINERARIO: Ruta de los elefantes (vuelta completa a Sabadell): 
Park Catalunya, Ruta Can Deu, Can Deu, Cannoriac, a la entrada 
avenida concordia nos desviamos hacia nuevas instalaciones Club 
Natación Sabadell subiendo la cuesta hacia Can Rull, bajamos 
detras park catalunya y subimos hacia el Observatorio Astronómico, 
volvemos a bajar dirección Plaza Catalunya y conectamos con ruta 
a Pla. Picasso, para conectar con ruta a Park Tauli y de alli a Park 
Catalunya a través de la Creu alta. "  

Dimarts 12 

Aprofitant que tornàvem a tenir guies autòctons (Teö i J. Antonio) 
hem fet una altra variant per Esplugues. El primer tram ha estat com 
el de la clàssica d'Hospitalet (Pl. Catalunya - Rambla Catalunya - 
Diagonal - Pl. Francesc Macià - C. Bori i Fondestà - Pg. Manel 
Girona - C. Jordi Girona - Av. de l'Exèrcit - Av. d'Albert Bastardas). 
La que anomenem "baixada d'hospitalet" no l'hem fet fins a baix sinó 
que hem girat a la dreta per Torre Melina  i hem seguit per: Av. de 
Tomàs Giménez - C. d'Amadeu Vives - C. de Simancas - Pl. de la 
Bóvila - Av. Severo Ochoa - C. Verge de la Mercè - C. dels Jocs 
Florals - C. de la Ciutat de l'Hospitalet - Parc de la Solidaritat - C. de 
Ma. Aurèlia Capmany - C. de la Lleialtat - C. de l'Esport - Pont de 
can Clota - C. de la Vallerosa - Carretera Jocs Florals -Rambla Just 
Oliveras - Av. Carrilet - Gran Via - Plaça Espanya - Av. Mistral - 
Mercat de Sant Antoni - C. de Tamarit - C. de la Riera Alta - C. del 
Carme - C. de la Portaferrisa - Via Laietana - C. Princesa - C. del 
Comerç - Pg. Circumval.lació - Av. Icària. 

Dijous 7 

Avui hem tornat a fer la ruta clàssica d'Hospitalet - Montjuïc. Es nota 
que vé el bon temps, cada dia som més. 
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Dimarts 5 

Avui hem fet una ruta nova per Badalona: Plaça Catalunya - 
GranVia - Glòries - Aragó - Guipúscoa - Santander - Pl. de Trafalgar 
- c. Jerusalem - Ctra. antiga de València - Av. Alfons XIII - c. 
Francesc Macià - Av. St. Ignasi de Loyola - C. de Mossén Antón - 
Av. de Martí Pujol - Pl. Roca i Pi - C. de st. Joaquim - Estació Renfe 
de Badalona - Pg. de la Rambla - C. de Sta. Madrona. A l'alçada de 
la Riera de Canyadó hem fet mitja volta i hem tornat enrera fins el 
carrer de Mossen Anton, on hem continuat per: c. de la Indústria - 
Pl. del Gas - C. del Progrés - Av. Torrassa - C. de Cristòfol de Moura 
- Rambla Prim - C. de Pallars - Diagonal - Rambla del Poblenou i 
per fi Vila Olímpica.  
Hem fet el recorregut en unes dues hores, i la distància és d'uns 24 
km. 
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Dijous 31 

Un dijous més fem la ruta d'Hospitalet - Montjuïc. 

Dimarts 29 

Després de pujar per la Rambla Catalunya hem anat per Gràcia cap 
a la Plaça Rius i Taulet; d'allà pels carrers Penedès i Puigmartí cap 
a la Plaça John Lennon i hem agafat Travessera de Gràcia fins a 
l'Hospital de Sant Pau. Hem baixat cap a Indústria i l'hem seguit fins 
a la Meridiana (Plaça de Ferran Reyes). Baixem pel carrer 
d'Espronceda, girem a l'esquerra per c. Andrade fins a Rambla Prim 
la qual seguim fins a baix on trobem Diagonal. Pugem per la 
Diagonal i abans d'arrivar a Glòries baixem per Rambla del 
Poblenou, i d'allà cap a la Vila. 

Dijous 24 

Repetim la ruta clàssica d'Hospitalet - Montjuïc. (Rambla Catalunya - 
Plaça del Sol - Quartel del Bruc - Carretera de collblanc - Sants - Pl. 
Espanya - Montjuïc (una part del grup ha tornat per Paral.lel) - Pg. 
Circumval.lació). 

Dimarts 22 

Avui hem pujat cap a Guinardó per Plaça del Sol. Després de fer la 
baixada de Guinardó hem pujat pel c. Cartellà fins dalt, on anem a 
buscar Dante Alighieri el qual pugem fins que trenquem a la dreta 
per Pantà de Tremp i fins la Plaça de la Clota. D'allà la intenció era 
anar per la Ronda de Dalt Fins a la Plaça Karl Marx. Ho hem fet 
amb algunes variants degut a que hi han varis trams en obres. De 
Karl Marx hem baixat per Passeig Valldaura, Pg. Verdum i C. Dr. Pi i 
Molist fins la Pl. Virrei Amat. D'allà baixem per Felip II cap a la 
Meridiana fins a Glòries i d'allà cap a la Vila. 

Dijous 17 

Avui hem fet la ruta clàssica d'Hospitalet sense pujar a Montjuïc. 
(Rambla Catalunya - Plaça del Sol - Quartel del Bruc - Carretera de 
collblanc - Sants - Pl. Espanya - Paral.lel - Pg. Circumval.lació). 

Dimarts 15 

Com dimarts passat anem direcció Esplugues. De Sant Joan de Déu 
anem cap a la Pl. Constitució. Baixem per l'Av. Lluis Companys, 
travessem el túnel que passa per sota la A-2 i anem cap al carrer 
Laureà Miró. Girem a la dreta direcció Cornellà abans d'arrivar al 
pont que travessa la Ronda de Dalt. Baixem fins a La Plana, i ens 
estem una estona al Half de la plaça que hi ha al costat de l'Escola 
Severo Ochoa. Sortim d'aquí i agafem els carrers Sant Salvador, c. 
de Cornellà i la Via d'enllaç. Entrem a Cornellà per l'av. República 

../../totrutes/hos_m_01.htm
../../totrutes/hos_m_01.htm
../../totrutes/hos_m_01.htm
2001.htm


Argentina, Av. de St. Ildefons i Av. Salvador Allende fins a la 
Carretera d'Esplugues. Baixem per la carretera del Prat, passem per 
la plaça Joan Miro (barri Dolors Almeda) i continuem recte per l'Av. 
Carrilet fins c. Aprestadora i Riera Blanca. Girem a la dreta per c. de 
la Constitució, c. de Gavà i carretera de la Bordeta fins a Plaça 
Espanya, on agafem av. Paral.lel per tornar. 

Dijous 10 

Altre cop la pluja no ens ha deixat anar de ruta. 

Dimarts 8 

Comencem com sempre, de Pl. Catalunya a la  Font de la granota. 
Pugem fins la Ronda de Dalt per Plaça Molina, Pl. Bonanova i C. S. 
Joan de la Salle. Anem cap a Can Caralleu i l'Hospital San Joan de 
Déu. Agafem l'av. dels Països Catalans i creuem la N-340 per 
enganxar més tard amb el c. Josep Anselm Clavé, tot recte deixant 
a la dreta el parc de Can Boixeres, i a partir d'aquí anem a buscar la 
Rambla Just Oliveres. D'aquí tornem per l'Av. Carrilet fins la Pl. 
Ildefons Cerdà. Agafem la Gran Via cap a la Plaça espanya, seguim 
per la Gran Via fins el C. Pelai i ja la tornada cap a la Vila. 
(Gràcies a GPS i Teö per la col.laboració) 

Dijous 3  

Tot i que el temps amenaçava pluja es va poder fer la ruta clàssica 
de Guinardó baixant per Rambla Prim, i tornant per Diagonal i 
Rambla del Poble Nou. Alguns vam fer una drecera baixant per 
Passeig Maragall, C. Rogent i Meridiana. 

Dimarts 1  

La pluja ha impedit fer ruta. A veure si dijous tenim més sort. 
 

    

 

 Abril 2001 
 

  

 
Dijous 26  

Avui hem fet una ruta nova per Santa Coloma i Badalona, i sembla 
que ha agradat bastant: Des de la font del capdamunt de Rambla 
Catalunya hem baixat per la Diagonal fins a Glòries i hem pujat per 
la Meridiana a l'alçada del Pg. Fabra i Puig pel qual hem baixat, 
seguint pel Pg. Onze de Setembre fins a baix de tot. Girem a 
l'esquerra pel carrer de Josep Soldevila, continuem pel C. Potosí i 
travessem el Pont de can Peixanet sobre el riu Besós. Girem a la 
dreta per la carretera de la Roca i cap a l'avinguda de Pons i 
Rabada fins la Plaça Salvador Dalí. Continuem per l'Av. de Pius XII i 
la carretera antiga de València. Anem seguint les avingudes del 
Congrés Eucarístic, Marquès de Montroig, Maresme, i el c. de la 
Torrassa. Creuem la Rambla Lluís Companys i seguim per Cristòfor 
de Moura fins a la Rambla Prim, per on baixem fins a girar a la dreta 
pel carrer de Llull; el seguim fins el carrer de la Selva de Mar pel 
qual baixem fins el Passeig del Taulat. El seguim fins a arrivar a la 
Rambla del Poblenou on baixem fins el Pg. de Calvell. Seguim pel 
C. de Carmen Amaya i girant a l'esquerra pel c. de Jaume Vicens i 
Vives ja arrivem a l'Avinguda de Salvador Espriu. 
En total hem fet uns 20 kilòmetres sense gaires desnivells. 

Dimarts 24  

Des de la font del capdamunt de Rambla Catalunya hem pujat pel C. 
Riera de st. Miquel cap a la Plaça Molina. D' allà anem recte amunt 
pel C. Brusi i el C. de st. Gervasi Cassoles fins la Plaça Bonanova. 
Fem tot el Passeig de la Bonanova i baixem per Major de Sarrià cap 
a la baixada de l'Illa Diagonal. Girem a la dreta pel C. Déu i Mata 
fins el C. Joan Güell, que ens porta fins a Plaça de Sants. Tirem pel 
carrer Jocs Florals i el C. de Mossen Amadeu Oller fins a topar amb 
la Gran Via. Just davant tenim un parc que travessem per un carrer 
que puja recte amunt fins el C. del Segura. Girem per l'Estadi Joan 
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Serrahima i baixem cap a la Fuixarda; al final anem a sortir al costat 
del Palau Nacional i pugem fins l'estadi pel darrer tram d'escales 
mecàniques. D'allà fem la típica baixada per miramar fins a 
l'Avinguda Icària. 

Dijous 19  

Pugem de la Vila fins a Gràcia pel camí de sempre (Pl. Catalunya, 
Rambla Catalunya). De la Plaça del Sol anem cap a la Plaça Molina. 
Allà ens separem en dos grups: Uns van a fer la ruta clàssica 
d'Hospitalet-Montjuïc i uns altres pugem per la Via Augusta fins el 
Parc de la Oreneta (Ronda de Dalt). Del Parc de la Oreneta baixem 
pel costat del quartel del Bruc i anem a fer la baixada del l'Avinguda 
d'Albert Bastardas (coneguda per tothom com "la baixada 
d'Hospitalet"). D'allà baixem per l'Av. Torrente Gormal fins a l'Av. 
Carrilet i d'allà fins a la Gran Via. A la Plaça Espanya ens trobem 
amb la resta del grup (ningú puja a Montjuïc perquè comença a 
ploure). Uns tornem per la Gran Via i anem cap el Portal de l'Àngel, 
Santa Maria del Mar i Pg. Circumval.lació fins a la Vila Olímpica. La 
resta del grup segueix la ruta clàssica per Av. Paral.lel i ens trobem 
tots a la Vila. 

Dimarts 17  

Vam sortir com sempre (Vila Olímpica, Plaça Catalunya, Rambla 
Catalunya...) i vam pujar per la diagonal fins el quartel del Bruc. 
D'allà anàrem a buscar la Ronda de Dalt, per baixar fins a 
Esplugues, i d'allà cap a Cornellà. Baixem per la Rambla Just 
Oliveres i tornem per Av. Carrilet cap al Passeig de la Zona Franca, 
des d'on pugem a Montjuïc fins a l'Estadi Olímpic, i baixem pel 
Poble Espanyol. Tornem per Paral.lel, ens fiquem pel Barri Gòtic i 
acabem a la Vila. 
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