
La marca del Camí...
...està inspirada en la forma de 8 que té el Camí.  
Una de les obertures de la marca ens indica d’on 
venim i l’altra mira 

1 km

Cap al cap i casal de Catalunya!

I per fi, els caminants, talment com formiguetes que bro-
llen de la Serra de Collserola, s’endinsen i es fonen en el 
gran mar la capital catalana!

El tram del Camí del Llobregat a Barcelona enllaça des 
de Montserrat fins al Port de Barcelona, unint les comar-
ques del Vallès Occidental, el Baix Llobregat i el Barce-
lonès. 

Des de Sant Just i Esplugues, tot passant pels principals 
punts d’interès, com el Museu de la Rajola de Can Tintu-
ré, la fàbrica de ceràmica artística Pujol i Bausis o el 
Claustre de Montsió, ens enfilem cap a la Serra de Collse-
rola. Des de la plaça Mireia, seguim la Carretera de les 
Aigües fins deixar-la per baixar cap a Can Caralleu, el 
Turó del Putget i el Parc Güell. A partir d’aquí el recorre-
gut travessa la Vila de Gràcia fins arribar al Passeig de 
Gràcia, endinsar-se a Ciutat Vella i arribar al Moll de les 
Drassanes.

A més, hi podem trobar fins a sis brancals que s’endinsen 
en l’interior i el més desconegut de tots els districtes bar-
celonins.

Al mapa s’hi ubiquen dels principals monuments i llocs 
d’interès, però també centres on copsar el batec social, 
humà i artístic de la gran capital de la nació, que podeu 
tastar tot seguint els itineraris o bé acostant-vos-hi en 
transport públic.

Aquest és el valor afegit i la singularitat d’aquesta ruta i, 
especialment, de la seva guia, feta de centenars 
d’aportacions de la seva gent que la converteixen més 
en un llibre de lectura que en una simple guia. Us la reco-
manem!

Passegeu, observeu i gaudiu!

Demana la guia 
d'aquest tram a les lli-
breries o a elcami.cat

Consulta al web l’estat actualitzat 
del Camí i la col·lecció de guies.

www.elcami.org
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