
Diumenge 29 de setembre. Passejada matinal pels jardins de Montjuic. 15 euros. 

L’activitat consisteix en una passejada pels principals jardins de la muntanya de Montjuic 

emmarcats en diferents èpoques (des d’inicis del S.XX fins al l’any 2000). Començarem pujant a la 

muntanya amb l’Aeri del Port que permetrà una visió global de Barcelona. Posteriorment, ens 

endinsarem a la muntanya de Montjuic veient les singularitats de cada un dels jardins, des dels 

històrics construïts amb motiu de l’exposició de 1929 (la primera gran ordenació paisatgística de la 

muntanya), fins als més actuals construïts amb l’objectiu de recuperar espais degradats, passant 

pels temàtics (Jardí Botànic). 

Domingo 29 de septiembre. Paseo matinal por los jardines de Montjuic. 15 euros. 

La actividad consiste en un paseo por los principales jardines de la montaña de Montjuïc de 

diferentes épocas (des de los inicios del siglo XX hasta el año 2000).Empezamos ascendiendo a la 

montaña con el “Aeri del Port”, que permitirá una visión global de Barcelona. Seguidamente 

entraremos en la montaña viendo las singularidades de cada uno de los jardines, des de los 

históricos construidos para la exposición de 1929 (la primera gran ordenación paisajística de la 

montaña) hasta los más actuales construidos con el objetivo de recuperar espacios degradados, 

pasando por los temáticos (Jardí Botánic). 

Dimanche 29 Septembre. Promenade dans les jardins de la montagne de Montjuïc. 15 euros. 

Il s’agit d’une promenade  par les jardins de la montagne de Montjuïc encadré à différents 

époques (du début du XXème siècle jus qu’à l’année 2000). On commence l’activité avec une 

ascension à la montagne avec l’ »Aeri del Port «  qui permet une vision global de  Barcelone. Tout 

suit, on va se plonger dans la montagne de Montjuic pour voire les singularités de chaque un des 

jardins : ceux historiques bâtis pour l’exposition de 1929 (le premier aménagement paysagiste de 

la montagne), ceux plus actuels bâtis dans le but d’arranger des espaces oubliées, et les jardins 

thématiques comme le Jardí Botànic. 

 

SUNDAY 29th SEPTEMBER. MORNING ITINERAY IN Montjuic. 15 euros. 

The activity consists of a walk through the main gardens of Montjuic mountain from different 

periods (constructed from the early twentieth century until 2000). Started ascending the mountain 

with the "Aeri del Port", which will allow a global view Barcelona. Then go into the mountain 

watching the singularities of each of the gardens, the historic des constructed for the exhibition of 

1929 (the first major landscaping of the mountain) to the most recent built in order to recover 

degraded areas, through the theme (Botanical Garden). 

 





 

 

Informació pràctica: 

 

Punt de trobada: Torre de Sant Sebastià, al final del Pg. Joan de Borbó 

Dia i hora: 30 de setembre a les 10.30 

Com arribar: Metro L4, autobusos 17 - 39 - 45 - 64 - 57 - 157 – 59 

 



 

Cronograma: 

10:30 Trobada a la sortida de l’Aeri  

11:00 Viatge amb l’Aèri  

11.20 Miramar. El pla de Barcelona, situació geogràfica. 



11.30 Jardins de Joan Brossa . El projecte sobre l’antic Parc d’atraccions, les restes dins del Parc. 

11.50 Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer. Jardí històric, projecte emmarcable dins del 
Paisatgisme anglès. Important col·lecció de plantes bulboses. 

12:10 Jardins de Petra Kelly. Pas pels jardins, només es comenten si hi ha temps i perquè 
segurament els travessarem. 

12.30 Jardí Botànic de Barcelona . 

13.20 Jardins de Larribal  (inclou jardí del teatre Grec si hi ha temps). Projecte iniciat per Forestier 
i continuat per Rubió i Tudurí per a l’exposició del 29. 

13.50 Jardins de Joan Maragall  (jardins del Palauet Albèniz). Es visiten si hi ha temps i estan 
oberts. 

14:10 Jardí Botànic històric . Es visiten si hi ha temps. 

 

 

Costos: 

Bitllet aeri: 10 € 

Entrada al jardí botànic: 2,80 € (grups de més de 10 persones) 

(compte amb possibles increments l’IVA) 

 


