
  

  

  

Octubre 2002 

Dimarts 22 
 
Hem pujat com el dimarts passat fins el Parc de la Oreneta, però aquest cop hem 
baixat cap a Esplugues per anar a buscar la Rambla Just Oliveres, i hem tornat per 
l'av. Carrilet, Gran Via i Paral.lel. 
 
Dijous 17 
 
El clàssic recorregut Hospitalet-Montjuïc. 
 
Dimarts 15 
 
Pugem per la Diagonal fins el Turó Parc, on pugem cap a la Via Augusta, girem per pl. 
Orient i amunt per Major de Sarrià fins la Ronda de Dalt. Passem pel Parc de la 
Oreneta i anem a baixar per Av. Pedralbes. Un cop a la Diagonal anem a Sants per la 
ruta habitual que passa per sota l'Illa Diagonal. D'allà tornem per Av. Mistral i Rambla 
del Raval, i acabem fent una copa a la Plaça Reial abans de despedir-nos. 
 
Dijous 10 
 
La pluja ha impedit fer ruta, tot i que alguns valents ho han intentat. 
 
Dimarts 8 
 
Pugem per Balmes, i per Bonanova, Craywincle i Rep. Argentina arribem a la Ronda 
de Dalt. Arrivant a la Pl. Karl Marx baixem per pg. Valldaura. Després Felip II i 
Meridiana. 
 
Dijous 3 
 
La clàssica ruta Hospitalet-Montjuïc. 
 
Dimarts 1 
 
Pugem per Via Augusta fins Pg. Bonanova, i d'allà per Av. Rep. Argentina Pugem al 
Carmel. Pugem per C. Beat almató, i baixem pel Pg. Mare de déu del Coll. Tornem a 
sortir a rep. Argentina. Per Gràcia anem cap a Pg. de Sant Joan i fins la Vila. 

Setembre 2002 

Dijous 26 
 
Hem fet la ruta de Guinardó-Prim, però amb un parell de variants. Hem pujat per la 
Plaça del Sol cap a Virreina i Diamant i pugem per Encarnació i Pi i Margall fins el 
començament del descens de Guinardó. UIn cop a Can Dragó travessem la Meridiana 
com sempre, però tornem per Gran de St. Andreu. Baixem pel Pg. 11 de Setembre, i 
cap a Rambla Prim, Guipúscoa, Glòries., i baixem per Alaba fins la Vila. 
 
Dimarts 24 
Festes de la Mercè a Barcelona. Hem anat a jugar a volei a la platja, i després al 
Piromusical. 
 
Dijous 19 
Una clàssica Illa/Montjuïc. 
 
Dimarts 17 
Hem tornat per Guinardó però amb una variant, i despés cap a Sant Andreu amb 
alguna variant també. 

Dijous 12 
Una clàssica Illa/montjuïc. 

Dimarts 10 

            

  



Hem tornat per Guinardó, però pugem per Cartellà per baixar per Via Júlia. 

Dijous  5  
La clàssica de Guinardó. 

Dimarts 3 
Pugem cap a pl. Molina, i amunt fins  pg. Bonanova, per baixar per Rep- Argentina. 
Aquest cop no hem enganxat tots els  semàfors en verd. 

Juliol 2002 

Dimarts 23 
Ruta curta, que fa molta calor i hem sortit tard: Pugem cap a pl. Molina, i amunt fins 
 pg. Bonanova, per baixar per Rep- Argentina (hem enganxat tots els semàfors en 
verd, ha estat un descens al.lucinant!). 
 
Dimarts 16 
Hem pujat cap a Gal.la Placídia, d'allà seguim per Marià Cubí, Bori i fondestà, major 
de Sarrià. Un cop a la Ronda de Dalt anem cap el Parc de la Oreneta, i baixem cap el 
pg. de la Bonanova, per baixar per República Argentina. Entrem per Gràcia i baixem 
per Pg. de st. joan. 
 
Dijous 11 
Pugem per Gràcia per anar a fer la baixada de Guinardó. D'allà la ruta habitual per 
Sant Andreu baixant per Rambla Prim i tornant per Taulat. 
 
Dimarts  9 
Pujant per Plaça del Sol arribem a Plaça Molina. Tirem per Balmes, Copèrnic, Mandri, 
Pg. Bonanova, Iradier, Quatre Camins, i fins la ronda de Dalt. Baixem el primer tram 
d'Av. Hospital Militar i entrem al Carmel. Sortim a Lesseps i baixem per Verdi, Pl. del 
Sol i pl. Rius i Taulet, fins Diagonal/Corsega. Allà ens separem, algus cap a casa i 
d'altres al Buty. 
 
Dijous  4 
Hem tornat a fer la clàssica d'Hospitalet; és a dir, la baixada de l'hotel Joan Carles I, i 
després cap a Sants i Plaça Espanya. Alguns han pujat a Montjuïc i d'altres han tornat 
per av. Mistral i Rambla del Raval. 
 
Dimarts 2 
Per Gràcia pugem fins Camèlies per baixar per Verge de Montserrat i Amílcar fins a 
Cartellà. D'allà per Fabra i Puig arrivem a la Ronda de Dalt, i baixem per Via Julia. 
Seguim per Verdum, Pi i Molist, Av. Borbó, Pg. Maragall, i tornem per Còrsega, on ens 
separem cadascú cap a casa seva. 

Juny 2002 

Dijous 27 
Pugem per Gràcia per anar a fer la baixada de Guinardó. D'allà la ruta habitual per 
Sant Andreu baixant per Rambla Prim i tornant per Guipúscoa fins a Glòries. 
 
 Dimarts 25 
La intensa calor ens impedeix fer rutes gaire "heavys". Tot i així hem pujat per 
Diagonal i Turó Parc cap a fer la baixada de l'Illa. Hem seguit avall cap a Sants  i fins 
Gran Via per pujar a Montjuïc per la Fuixarda. En arrivar a l'estadi hem baixat per 
Miramar i directes a la Vila a fer la cerveseta, que amb el que hem suat ens l'hem ben 
guanyat. 
 
Dijous 20 
Avui ens ha tornat a visitar en Lex amb els seus colegues holandesos. Els hem dut a 
fer la clàssica Hospitalet-Montjuïc. 
 
Dimarts 18 
Sembla que la calor ens torna mandrosos; avui ruta molt light: pujar fins el Bruc i tornar 
per Diagonal. A veure si dimarts que vé ens animem a fotre-li més canya. 
 
Dijous 13 
Hem tornat a fer la clàssica Hospitalet-Montjuïc passant per Gràcia i Pl.Molina. Una 
part del grup al arrivar a Plaça Espanya ha pujat a l'estadi i uns altres han tornat 
directament per Av. Mistral i rambla del Raval. 
 
Dimarts 11 
El dimarts van anar a Can caralleu passant per Francesc Macià, Avda. Sarria i apa! la 
baixadeta. Com estavem animats van continuar fent Hospitalet (tot un clàssic) i al final 
van anar a la Vila, com no anant perdent el personal pel camí.  Un cop a la Vila ens 
vam quedar amb les ganes de provar el nou local i alguns van ser acollits pel Buty.  
(Gràcies a Míriam per la informació). 
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Dijous 6 
La ruta habitual de Guinardó: Pujar per gràcia cap a la ronda Guinardó, d'allà cap a 
Can Dragó, baixar per Sant Andreu i tornar per Guipúscoa, Glòries. 
 
Dimarts 4 
Ha plogut; poc però suficient per a no poder patinar. 

Maig 2002 

Dijous 30 
Com dimarts, la clàssica d'hospitalet, tornant per Sants, Pl. Espanya, av. Mistral. 

Dimarts 28 
Per ser dimarts ruta light, pujar per Diagonal i fer l'anomenada "baixada d'Hospitalet" ó 
"baixada del RACC" i tornar a la Vila per Sants i Pl. Espanya. 
Gràcies a Míriam per la informació. 

Dijous 23 
Avui hem fet una ruta habitual de dimarts, la pujada a Montjuïc per la Fuixarda. Pugem 
per Rambla Catalunya i Plaça del Sol per anar cap a Plaça Molina. D'allà anem a 
buscar la baixada de l'Illa Diagonal, per baixar cap 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 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. 

Dimarts 21 
Pugem a la Plaça del Sol per anar a fer Guinardó. Després de la baixada de la Ronda 
Guinardó pugem per Cartellà fins a Fabra i Puig per a baixar per Pg. Valldaura. 
Seguim baixant per Pg. Verdum, C. Doctor Pi i Molist, Pl. Virrei Amat. Felip II, Bac de 
Roda. Ja a la Vila seguim per Taulat, Vicens Vives i Salvador Espriu. 

Dijous 16 
Hem tornat a fer la clàssica Hospitalet-Montjuïc. Una part del grup al arrivar a Plaça 
Espanya ha pujat A l'estadi i uns altres han tornat directament per paral.lel.  

Dimarts 14 
Pugem per Rambla Catalunya cap a la font, i per Riera de Sant Miquel fins a Gala 
Placídia. D'allà per Marià Cubí cap a Turó Park, i fem 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 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 9 
Segueix plovent. Tot i que a la nit ha parat, no sabem si algú ha sortit de ruta. 

 
Dimarts 7 
Plou i les previsions són de més pluja. 

 
Dijous 2 
Tot i que ha estat un dia plujós un petit grup ha fet la ruta clàssica d'Hospitalet-
Montjuïc. Als que ens ha fet por la pluja hem anat al cine. 

   

Abril 2002 

 
Dimarts 30 
Hem pujat per Diagonal fins l'Hotel Joan Carles I, i hem fet la que anomenem "baixada 
d'Hospitalet". Hem seguit avall fins a la Rambla Just Oliveres i hem tornat per Av. 
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Carrilet. De Pl. Espanya hem tornat com sempre per Av. Mistral i Rambla del Raval. 

Dijous 25 
Pugem per la Plaça del Sol cap a Guinardó. Després de la baixada de Guinardó anem 
fins a Heron City, on baixen per creuar la Meridiana. Passem per Sant Andreu cap a 
Rambla Prim, i tornem per Guipúscoa, Glòries i Alaba. 

Dimarts 23 
Tornem al Carmel: Ruta nova! 
Des de Plaça Sanllehi pugem recte cap a la carretera del Santuari (Creuant la ctra. del 
Carmel), i baIxem per Mare de Déu del Coll. Normalment baixàvem per aquí fins el 
pont de Vallcarca, però aquest cop anem a buscar la Ronda de Dalt. Pugem per 
Castellterçol, Cardedeu i Veciana. Un cop a la Ronda podem baixar per Av. Hospital 
Militar (si us agraden les emocions fortes). L'altra opció és tornar a baixar pel Carmel: 
Comencem baixant per Hosp. Militar, i girem a l'esquerra per Montornés, i seguim per 
Cardedeu, M.de Déu del Coll, Pl. Mons, c. de st. Eudald, c. Farigola, M. de déu del 
Coll, Pl. Lesseps, Verdi. I per G`racia anem a buscar la Rambla Catalunya i avall. 

Dijous 18 
Hem tornat a fer la clàssica d'Hospitalet; és a dir, la baixada de l'hotel Joan Carles I, 
tornant com sempre per Sants, Pl. Espanya, av. Mistral, Rambla del Raval. 

Dimarts 16 
Pugem per Gràcia cap a Gal.la Placídia, Marià Cubí, Bori i Fondestà, Prat de la Riba, 
Pl. Artós. Seguim per Bonaplata, Caponata, i pugem per Av. josep V. Foix, Pl. Jaume I, 
i Montevideo. Pugem Av. Pearson fins dalt i la tornem a baixar. Baixem cap a la Plaça 
Eusebi Güell i per l'av. Pedralbes arrivem a Diagonal. Seguim per Diagonal fins rambla 
Catalunya, i avall fins la Vila. 

Dijous 11 
Segueix plovent a la ciutat i segueix nevant a la muntanya. 

Dimarts 9 
Pugem per Gràcia cap a la plaça Molina. Seguim amunt per Brusi fins la Pl. Bonanova. 
Seguim per Pg. de st. Gervasi, pl. Kennedy, Craywinckel, Rep. Argentina fins la Ronda 
de Dalt. Baixem per pl. Karl Marx, Via Favència, Via Júlia, Pi i Molist, Felip II, creuem 
Meridiana i baixem per Espronceda. Passat Guipúscoa girem a la dreta cap el Parc del 
Clot i anem a sortir a la pl. de les Glòries, i d'allà baixem per Àlava fins la Vila. 

Dijous 4 
Hem pujat per Gràcia per anar a fer la baixada de Guinardó. Després hem pujat per 
Cartellà per tornar a baixar per Passeig Valldaura. Anem direcció Badalona per a 
creuar el Besós pel pont de can Peixauet. Baixem per l'Av. de la Generalitat fins a 
Alfons XIII, per on tornem a travessar el Besós i seguim per Guipúscoa, Rambla Prim, 
girem a la dreta per Llull, baixem per Selva de Mar, i tornem a la Vila per Taulat. 

Dimarts 2 
Comença l'Abril amb pluja i les previsions són de més pluja. No podrem patinar, però 
almenys alleugerirem la sequera. 

   

Març 2002 

 
Dijous 28 
La ruta típica d'Hospitalet, però variant alguns carrers al pujar per Gràcia i també una 
variant entre collblanc i Sants. 

Dimarts 26 
Avui la ruta ha estat llargueta; hem pujat per Muntaner, Pg. Bonanova i Av. Pedralbes 
fins la Ronda de Dalt, travessant el Parc de l'oreneta. D'aquí hem continuat fins a 
Esplugues, des d'on hem anat a buscar la Rambla Just Oliveres i l'Av. Carrilet. Ja des 
de Pl. Espanya hem tornat com sempre per Av. Mistral. 

Dimarts 19 
Avui hem investigat carers pel Carmel. De la Plaça Sanllehy hem pujat per Millan 
Gonzalez cap a la Carretera del Carmel, hem baixat per Dr. Bove i hem baixat pel Pg. 
de la Font d'en Fargas cap a Cartellà, i hem tornat per Felip II, Espronceda i Bac de 
Roda fins a c.Taulat i Av. Icària. 



Dijous 14 
La ruta habitual de Hospitalet-Montjuïc, però fent la baixada de l'illa Diagonal, I rnant 
per Av. Mistral i Rambla del Raval, degut a que la part d'Hospitalet està okupada per 
les forces de seguretat. 

Dimarts 12 
Pugem  fins el Parc de l'Oreneta i tornem per Diagonal. 

Dijous 7 
La ruta habitual de Hospitalet-Montjuïc, però fent la baixada de l'illa Diagonal, I rnant 
per Paral.lel degut a que la part d'Hospitalet està okupada per les forces de seguretat.. 

   

Febrer 2002 

 
Dijous 28 
La ruta habitual de Hospitalet-Montjuïc, però fent la baixada de l'illa Diagonal, degut a 
que la part d'Hospitalet està okupada per les forces de seguretat. 

Dimarts 26 
Plaça Molina, Pg. Bonanova, Ronda de Dalt, Av. Hospital Militar, Pg. de st. Joan, 
Marina. 

Dijous 21 
Típica ruta de Guinardó, exceptuant la tornada per Gran de St. Andreu, La Sagrera, 
Guipúscoa, Glòries, Marina. 

Dimarts 19 
Rambla Catalunya, c. Riera de St. Miquel, Marià Cubí, Santaló, Ganduixer, Pg. 
Bonanova, Major de Sarrià, Ronda de Dalt, Parc de la Oreneta,  Carretera 
d'Esplugues, c. González Tablas, Av de Xile, Dr. Marañón, Av. Joan XIII, Diagonal, 
Joan Güell, Pl. de Sants, est. de Sants, Pl. Espanya, Av. Mistral, Rambla del Raval, 
Nou de la Rambla, Pg. Colom, Pg. Circumval.lació. 

Dijous 14 
Un altre cop pluja, i per tant res de patinar. Almenys està nevant al Pirineu, i podrem 
anar a esquiar. 

 
Dimarts 12 
Pl. Catalunya, Rambla Catalunya, Diagonal, Francesc Macià, Tarradellas, Sants, Av. 
Carrilet, Rambla Just Oliveres, Av. Tarradelles, c. Montseny, Gran Via Carles III, C. de 
les Corts. Diagonal. 

Dijous 7 
CARNAVAL !!! 

Dimarts 5 
Altra cop pluja, i els pocs valents que van sortir es van haver de refugiar al Butyclan a 
fer la cerveseta. 

   

Gener 2002 

 
Dijous 10 
Entre les festes de Nadal i Cap d'any i la pluja que ha caigut bastants dies poc hem 
patinat. Aquest dijous el terra estava bastant humit però tot i així hem fet ruta. Hem 
pujat per la Diagonal cap a Fancesc Macià per pujar cap el Turó Parc cap 
l'aquarterament del Bruc per baixar per la baixada del costat de l'Hotel J. Carles I (ruta 
típica d'Hospitalet). Tornem com semple per carretera de collblanc cap a Sants, Plaça 
Espanya, Paral.lel, Estació de França i cap a la Vila Olímpica. 
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