Recorregut columnes 16-G
1. Columna Eixample Esquerra (Sants, Les Corts, Esquerra Eixample i Sant Antoni):
punt de trobada Gran Via/Urgell, 19h

Recorregut: Gran Via per l’espai lateral (així no hi ha afeccions del trànsit), passant per
Plaça Tetuan fins al creuament de Gran Via amb Passeig Sant Joan. Un cop arribats a
Passeig Sant Joan uniu-vos a la capçalera principal que serà a l’alçada de Casp.

2. Columna Ciutat Vella (Poble Sec, Raval, Gòtic, Barceloneta): punt de trobada
Fossar de les Moreres, 19h.

Recorregut: la columna surt del Fossar de les Moreres pel Passeig del Born. Al final del
Passeig tombeu a l’esquerra pel Carrer del Rec. Al final del carrer del Rec tombeu a
l’esquerra pel carrer Princesa fins al Passeig Picasso. Al Passeig Picasso, tombeu a
l’esquerra cap amunt fins a trobar-vos amb el Carrer Pujades. Seguiu a la dreta pel carrer
Pujades fins trobar-vos amb el Passeig Lluís Companys que va pujant fins al carrer Casp
per Passeig de Sant Joan on s’uneix amb la capçalera.

3. Columna Gràcia (Sarrià, Sant Gervasi, Vallcarca, Horta-Guinardó i Gràcia): punt de
trobada Plaça de la Vila de Gràcia, 19h

Recorregut: la columna surt de la Plaça de la Vila de Gràcia baixant pel carrer Francisco
Giner. Un cop s’acaba el carrer Francisco Giner, seguiu baixant pel carrer de Santa Tecla i
després pel carrer Pau Claris. Tot aquest recorregut és recte però el carrer va canviant de
nom.
Un cop arribats a la Diagonal, tombeu a l’esquerra i seguiu per un lateral de la Diagonal fins
a la cruïlla de Diagonal amb Passeig Sant Joan. A Passeig Sant Joan baixeu fins arribar a la
cruïlla amb Casp on s’uneix amb la capçalera.

4. Columna Eixample Dreta (Dreta de l’Eixample, Fort Pienc, Sagrada Família, Camp
de l’Arpa): punt de trobada Monumental, 19h

Recorregut: la columna surt de la Monumental i baixa fins a la Gran Via. A Gran Via
avançeu pel lateral fins a la Plaça Tetuan on baixa pel Passeig de Sant Joan fins trobar-vosº
amb la capçalera al carrer Casp.

5. Columna Poblenou (Sant Martí, Vila olímpica, Provençals, La Verneda, Sant Andreu,
Nou Barris): punt de trobada Metro Marina (Marina/Almogàvers), 19h.

Recorregut: la columna surt de la cruïlla entre el carrer Marina i l’Avinguda Meridiana. Puja
pel carrer Marina fins arribar al carrer Casp. Al carrer Casp tomba a mà esquerra fins a
arribar al Passeig Sant Joan on s’uneix amb la capçalera.

