ITINERARI
BLAU CEL
Punt de sortida:

Plaça del Sol

Punt d’arribada:

Plaça del Pare Lleonart

Durada aproximada:

60 min.

Comencem a la plaça del Sol (just a tocar la parada El Pedró, del
Trambaix i a l’escultura “El Sol”, d’en Paulí). Enfilarem per la vorera esquerra, ascendent, de la carretera d’Esplugues, i ben aviat
podrem passar pel pas que ofereix l’edifici núm. 169 a fi de situar-nos enfront de l’edifici modernista que fou porteria de Can Bagaria i que actualment alberga, anònimament, la Botiga Solidària.
A poca distància, a l’interior del pati de Can Bagaria, hom hi pot
veure l’escultura “filferrosa” (anònima) instal·lada damunt d’una
vella caixa de cabdals de l’ajuntament.
Vorejarem per la seva dreta tot el pati
de Can Bagaria, fins a ser davant del
que fou domicili del director (edifici
actualment en curs de restauració).
Creuarem, seguidament, la carretera
d’Esplugues, després l’avinguda de la
Línia Elèctrica, i seguirem carrer avall,
pel carrer de Manuel Mariné, bo i passant per entre la caserna dels Mossos
d’Esquadra i l’Escola Sant Antoni M.
Claret. Tombarem cap a l’esquerra pel
carrer de la Travessera, creuarem el
carrer de Mossèn Andreu, per fer cap
a una plaça interior, que llueix un seguit d’àlbers ben ufanosos i alberga la
Ludoteca el Dau i l’Escola d’Educació
Especial Virolai.
 15 min.
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Marxarem d’aquesta plaça en direcció nord, trobarem una nova placeta, aquesta amb
gespa artificial i equipada per a esplai de la canalla. Tot seguit, anirem cap a la dreta
pujant per l’avinguda de la Línia Elèctrica fins a enllaçar amb l’avinguda de Sant Ildefons, davant mateix del complex esportiu del mateix nom.
Travessarem l’avinguda de Sant Ildefons i, en la mateixa direcció que portàvem, enfilarem el carrer de la Verge de la Paloma (si hom hi està interessat, pot veure a poca
distància el monument dedicat a Montesa, ubicat a l’interior d’una propera zona de
pàrquing privat, a la dreta del mateix carrer; però el nostre itinerari no contempla
aquesta possibilitat ja que es tracta d’un espai privat).
Així que, abans d’arribar al citat pàrquing, deixarem el carrer de la Verge de la Paloma
anant cap a la dreta, tot passant per entre un grup de palmeres enmig de gespa, seguirem ran de tota la llargada de l’edifici singular que alberga la Peña del Dominó, i ens
situarem al carrer del Cirerer, el qual seguirem cap a l’esquerra fins a trobar el del Cedre
a la dreta; aquest ens menarà davant d’un clap de gespa amb pins grans i poc atractius.
Aleshores caminarem cap a l’esquerra vers l’escola pública Alexandre Galí. Baixarem
cap a la dreta uns 50 metres de carrer del Cirerer i farem un gir cap a l’esquerra per un
pas de vianants, a peu de la baixada del carrer, vers una plaça amb pins i equipaments
per a jocs infantils. Seguidament pujarem fent zig-zag per una rampa que ens menarà
al carrer de la Segarra, contigu al gran pati d’esbarjo de l’escola.
Arribarem a la plaça on hi ha l’aparcament subterrani Segarra; i per una rampa
ascendent ens situarem a la capçalera del carrer Via d’Enllaç (terme municipal de
L’Hospitalet), pel qual baixarem. Cal esmentar que a l’estiu és un excel·lent passeig
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on la gent gran pren la fresca. A la dreta ens
quedarà una esplanada amb el nom CORNELLÀ
fet amb grosses lletres metàl·liques. No variem
de direcció i, mitjançant rampes i escales ens
situarem ben a prop de la rotonda i els Horts
Comunitaris de Sant Ildefons alhora que -si hi
posem una mica d’atenció- disposarem d’una
bona talaia per a gaudir de la magnífica visió
a vol d’ocell del pla del Baix Llobregat i de les
instal·lacions esportives de Sant Ildefons.
Tot contemplant els conreus dels horts, farem cap a la plaça Carles Navales, enfront de la Biblioteca Sant Ildefons (recomanem visitar la biblioteca).
Seguidament retornarem a la plaça abans esmentada per continuar fent
via avall per una gran i llarga balconada coberta, equipada amb nombroses columnes de base quadrada, que sustenten l’edifici per sota del qual
anirem transitant. La gran balconada s’acaba; el nostre camí de sortida ens
mena cap a la dreta, ran d’uns parterres plantats de boixos, i ens situarà a
la capçalera del carrer del Freixe. Seguirem aquest carrer fins a ser a l’avinguda Salvador Allende i ben a prop de la Torre de la Miranda.

Finalitzat el recorregut del balcó en direcció a ponent, agafarem el trencall de la part
esquerra, ran d’una bona filera de baladres, vorejarem un pipicà, i en paral·lel a les vies
de la RENFE farem cap a la plaça de Reus, a la qual l’únic qualificatiu que no li escau és
el de plaça per la quantitat de desnivells i d’escales que ofereix. Per tant, ens limitarem
a passar-hi a frec.
Pujarem una rampa, vers la superfície del carrer que cobreix les vies del tren. És el carrer
de l’Arquitecte Calzada, i ens desviarem ben aviat cap a la dreta pel carrer del Quitllet
i així farem cap a la plaça del pare Lleonart, on donem per acabada la descripció de
l’itinerari. És una placeta tranquil·la, apta per reposar... i si cal, queda ben a prop de
l’estació Gavarra de la L5 del metro.
 60 min.

A partir d’aquí el nostre recorregut és purament contemplatiu: el balcó-mirador de la Torre de la Miranda, si el dia acompanya, ofereix una visió a vol
d’ocell que invita a la contemplació, sense pressa de cap mena.

Punts d’interès
¿
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¿
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Can Bagaria.
Horts comunitaris.
Biblioteca Sant Ildefons.
Balcó-mirador Torre de la Miranda.
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