
RUTA 3. 
LA MUNTANYA
ENJARDINADA



Jardi botànic històric
En aquest petit tresor de Montjuïc és on comença la ruta per descobrir 
la muntanya enjardinada. El jardí botànic històric està situat en una 
antiga pedrera rere el Palau Nacional i conte joies com l’arbre més alt de 
Barcelona, una petita masia catalana construïda per l’exposició interna-
cional del 1929 o un petit hort.

Jardi d’Aclimatació 
El Jardí d'Aclimatació és un dels espais enjardinats més interessants. 
Conté prop de 230 espècies de plantes diferents, algunes úniques o 
molt escasses a la ciutat. L’objectiu d’aquests jardins era conèixer les 
possibilitats de desenvolupament d’espècies vegetals d’arreu del món 
en el clima de barceloní. En aquest mateix indret es troba el memorial de 
la Sida, una iniciativa del Projecte dels noms, que està conformat per un 
parterre amb lloses de pedra i que conté un poema de Miquel Martí i Pol.

Jardins de Laribal
Arribem a un dels espais més màgics i amb encant de Montjuïc. La 
frondosa vegetació i les cascades que juguen amb l’aigua formen un 
jardí d’extraordinària bellesa. A principis del segle XX era un espai de 
trobada i celebració molt popular amb  diversos berenadors on fer-hi 
festes i balls. El projecte d’enjardinament s’inicià arrel de l’Exposició 
Internacional de 1929 i fou dissenyat per el paisatgista francès 
Jean-Cleaude Nicolas Forestier, creant un nou estil paisatgístic d’arrel 
mediterrània.       

Jardins del Teatre Grec
A partir d’una antiga pedrera es construí el teatre d’estil grec aprofitant 
les dimensions de l’espai, envoltat de jardins amb parterres geomètrics, 
pèrgoles i terrasses en diferents nivells. Tot el conjunt transmet elegàn-
cia i tranquil·litat, un punt d’unió entre ciutat i muntanya.

Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer Un dels espais més bucòlics i 
bells de la muntanya, on poder descansar vora el llac envoltats del cant 
dels ocells i passejar entre nenúfars  i els petits amfibis que hi viuen.

Jardí Joan Brossa Arribem a un dels parcs més lúdics de la muntan-
ya. Els jardins de Joan Brossa connecten diferents espais del Parc de 
Montjuïc, i la seva construcció va suposar  una excepcional recuperació 
paisatgística. Passejant pels seus camins trobarem escultures dedica-
des a personatges històrics com Charles Chaplin o Carmen Amaya.

Jardins Mossèn Costa i Llobera Per acabar el recorregut ens 
endinsem en un jardí molt especial, una magnífica col·lecció de cactus i 
plantes suculentes amb unes vistes espectaculars del litoral barceloní.
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