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Plaça d’Espanya
Començarem la ruta als peus de la muntanya, a l’entrada de l’Exposi-
ció Internacional del 1929. La plaça d’Espanya i l’Avinguda Maria 
Cristina, ambdues obra de Puig i Cadafalch i Guillem Busquets. 
donaven la benvinguda a l’exposició amb aquesta espectacular 
entrada d’aigua, llum i colors, flanquejada per dues torres inspirades 
en el campanar de la plaça Sant Marc de Venècia.                                

Font de Montjuïc 
Al capdamunt de l’Avinguda arribem a la gran font màgica de Montjuïc. 
La font fou construïda per Carles Buïgas i Sans per l’Exposició Interna-
cional del 1929. Buïgas va dotar aquest espai d’una màgia especial a 
través del joc de llums i efectes visuals de l’aigua en les diferents 
cascades, fonts i llacs del passeig, creant una magnífica escenografia 
amb el Palau Nacional com a fons d’escenari monumental. 

Pavelló Alemany 
L’edifici, conegut popularment com a Pavelló Mies van der Rohe,  fou 
construït com a pavelló alemany pels arquitectes Mies van der Rohe i 
Llily Reich. Va ser desmuntat un cop finalitzada l’Exposició Internacio-
nal però recuperat al 1986 en el seu emplaçament original, degut a la 
seva importància arquitectònica. De línies rectes i construït amb vidre, 
acer i diferents classes de marbre, el pavelló expressava l’ideal de 
modernitat durant l’exposició universal de 1929,  introduint les noves 
corrents d’avantguarda internacional a l’arquitectura barcelonina.

Palau nacional (MNAC) 
El Palau Nacional va ser construït entre el 1926 i el 1929 per a l'Exposi-
ció Internacional  de 1929 i fou l’edifici principal del recinte. L’estructura 
segueix el classicisme acadèmic de l’època i des del 1934 allotja el 
Museu Nacional d'Art de Catalunya. L’edifici compta amb nou grans 
focus de llum, situats darrera del palau, que il·luminen el cel nocturn 
amb grans feixos de llum, emmarcant el conjunt de forma espectacular. 

Anella olímpica 
A l’estiu del 1992 Barcelona es convertí en la capital mundial de l’esport. 
La celebració dels Jocs Olímpics esdevindria una cita inoblidable per la 
ciutadania i l’epicentre va ser l’Anella Olímpica, al bell mig de la muntan-
ya de Montjuïc. A l’Anella Olímpica hi trobem l’estadi olímpic Lluis Com-
panys amb el peveter original dels jocs del 92, el Palau Sant Jordi, obra 
de l’arquitecte japonès Arata Izozaki, les piscines picornell, la seu de 
l’Institut d’Educació Física de Catalunya i la torre de comunicacions 
Montjuïc, projectada per Santiago Calatravaamb els seu imponents 136 
metres d’alçada. 
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