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La ruta comença en el punt més elevat de la muntanya, a més de 170
metres sobre el nivell del mar, i des d’on s’observa la ciutat i el mar
Mediterrani. És en aquest cim on trobem el Castell de Montjuïc, una
fortalesa militar que va néixer com un petit fortí per defensar Barcelona al segle XVII durant la guerra dels segadors però que ven aviat
es transformà en una fortalesa militar de repressió i control de la
ciutadania. Al 2009 va ser cedit a l’Ajuntament de Barcelona per
convertir-lo en un centre cultural i patrimonial per a la ciutat.

Mirador de l’Alcalde

Baixant del Castell arribem a un dels miradors més emblemàtics de la
ciutat. Des d’aquí s’observa el litoral i el port de la ciutat tot caminant
sobre un mosaic de paviment de 420 m2 dissenyat per Joan Josep
Tharrats. Per a la seva realització es van fer servir materials tan diversos i
originals com maons, peces de vidre, ferro i formigó.

Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer

Aquests jardins són un lloc per gaudir i per passejar-hi. El lloc és tranquil i
plàcid, hi podem trobar un petit llac per descansar, llegir o meravellar-se
amb els nenúfars. Com molts altres indrets de Montjuïc els jardins de Jacint
Verdaguer estan situats en els terrenys d’una antiga pedrera, d’aquí la seva
pendent.

Jardins de Laribal

És una de les joies de Montjuïc i passejar-hi és una autèntica delícia. El
diferents elements del parc ens transporten a un altre temps, tot escoltant
la música de l’aigua baixant per les cascades inspirades en els jardins del
Generalife. Els jardins de Laribal foren dissenyats per Forestier, el gran
paisatgista de Montjuïc.

Jardins de Joan Maragall

Quan entrem a aquests jardins tenim la impressió de grandesa i majestuositat, i és que van ser creats per a un rei al començament del segle XX. Els
jardins de Joan Maragall són elegantíssims, amb avingudes arbrades,
àmplies extensions de gespa, parterres de broderie, fonts ornamentals,
nombroses escultures a l’aire lliure i el palauet Albéniz, antic pavelló reial
d’estil neoclàssic construït el 1929.

Botànic històric

El jardí botànic històric, que forma part del Museu de Ciències Naturals de
Barcelona és en un espai suspès en el temps, un lloc per descobrir la
tranquil·litat de la natura, espècies botàniques exòtiques i els arbres més
alts de Barcelona. La petita masia va ser construïda per l’Exposició Internacional del 1929, i el 1930 Pius Font i Quer fou l’encarregat de transformar
l’espai en un jardí botànic, reunint una col·lecció notable de plantes endèmiques i rares de la península Ibèrica, Balears i Marroc.
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