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Montjuïc, la muntanya de Barcelona

Montjuïc és molt més que el gran massís
rocallós que s’aixeca arran de mar donant
un perfil característic a la ciutat de
Barcelona. És un lloc ple de significació
per als barcelonins, testimoni mut de la
seva història i reflex del compromís de la
ciutat amb la natura, la història, la cultura i
l’esport. Montjuïc és símbol de la capacitat
dels seus habitants per sobreviure i fer front
als reptes i a les dificultats. En les darreres
dècades ha passat de ser considerada una
muntanya maleïda, des d’on s’observaven
i es reprimien els moviments populars de
la ciutat, a ser l’orgull dels barcelonins, un
dels conjunts més notoris del patrimoni de
la ciutat i el resultat de la seva capacitat
d’imaginar i fer realitat mons nous. Un dels
moments que ha donat major projecció a la
muntanya ha estat la celebració dels Jocs
Olímpics de 1992.
Els noms que ha rebut Montjuïc (solar,
essència, corona verda… de la ciutat)
reflecteixen el lloc central que ocupa en
l’imaginari col·lectiu.
Montjuïc,
el solar de
Barcelona

Un enfonsament de la zona del litoral a
començaments del miocè, fa milions d’anys,
va provocar que el mar envaís les parts
baixes de la franja costera. Posteriorment,
es produí un aixecament tectònic que
formà la muntanya de Montjuïc i, al final
del període terciari, el mar la va convertir
en un illot. Els sediments quaternaris dels
materials procedents de les erosions que
transportaven els torrents i rius es foren
dipositant al fons, arrossegats per un
corrent marí. El perfil de la costa anava
variant a mesura que la terra guanyava
cada vegada més espai al mar. D’aquesta
manera, s’anà formant el pla de Barcelona.

La muntanya de Montjuïc, per la seva
situació, contribuí a retenir els sediments,
alhora que consolidava el gran “solar”
sobre el qual s’edificaria Barcelona.
A més, Montjuïc ha esdevingut seu d’un
importantíssim conjunt de jardins, museus
i equipaments esportius i culturals.
Montjuïc,
l’essència de
Barcelona

La muntanya, per la seva riquesa geològica,
fou explotada en un gran nombre de
pedreres des de l’època dels ibers i els
romans fins el 1957 en què es va frenar
l’extracció de pedra. Montjuïc i les seves
pedreres estan vinculats a la història de la
ciutat que ha nascut i crescut als seus peus:
abastiren Barcelona fins als anys cinquanta
del s. XX i bona part dels edificis de Ciutat
Vella i de l’Eixample es construïren amb
pedra de la muntanya.

Montjuïc,
la corona verda
de Barcelona

Actualment, a Montjuïc hi ha distribuïts
més de vint parcs i jardins que mostren,
des de la seva diversitat, una part de la
història urbana i jardinística de Barcelona.
La situació, el relleu i la geomorfologia
de la muntanya, així com les diverses
intervencions que històricament s’hi han
dut a terme, han donat lloc a la nombrosa
varietat d’hàbitats que actualment acullen
una gran diversitat de fauna i flora. Hi ha
una considerable varietat de plantes,
tant autòctones com procedents d’altres
regions biogeogràfiques del planeta, que
formen espais verds amb diferents graus
d’intervenció, des de prats i petites zones
boscoses fins a jardins molt especials. El
magnífic conjunt d’espais que descobrim a
la muntanya formen, juntament amb la serra
de Collserola, un dels grans pulmons verds
de la ciutat.
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L’Itinerari botànic per la muntanya
de Montjuïc

Descobreix
Montjuïc

L’Itinerari botànic per la muntanya de
Montjuïc proposa un recorregut pels seus
principals jardins. Utilitza els corredors
verds existents per fer descobrir als visitants
els seus valors ecològics, paisatgístics,
geològics, arqueològics, històrics i culturals.

Viu i gaudeix
la muntanya

Es pretén donar a conèixer Montjuïc com a
patrimoni viu de la ciutat de forma vivencial
i lúdica.

Deixa’t guiar

L’itinerari es pot fer autoguiat seguint la
senyalització direccional que es troba al
llarg del recorregut. Els visitants també
rebran informació permanent i actualitzada
a través del web de Medi Ambient (www.
bcn.cat/mediambient) i de suports diversos:
mòbil, clúnies informatives presents als
jardins, pòsters i fulletons…

Fes l’itinerari
a la teva mida

Abans, durant i després de fer l’itinerari,
els ciutadans i viatgers disposaran d’una
gran varietat de recursos i materials que els
permetran gaudir de l’experiència en funció
del seu perfil i els seus interessos.

Comparteix
l’experiència

Se’ls oferirà també la possibilitat
d’intercanviar impressions i compartir
experiències amb altres visitants, aportar
els seus coneixements i enriquir l’itinerari a
través del web.

Posa en joc els
teus sentits

Els sis trams per on discorre l’itinerari
(Porta de Montjuïc, Hortes de Sant Bertran
i escales de Forestier, Jardins de Mossèn
Costa i Llobera, Jardins de Miramar, Jardins
de Joan Brossa i Jardins de Mossèn Cinto
Verdaguer) permeten que el visitant visqui
una experiència rica i interessant. Al final de
l’itinerari, rebran informació per fer visites
opcionals a altres parcs i jardins.

Consideracions tècniques per fer
l’itinerari acompanyat pel dispositiu
mòbil
Acompanya’t
del mòbil

Els visitants que vulguin fer l’itinerari
guiats per un dispositiu mòbil disposaran
de diferents opcions en funció de les
característiques del seu aparell.

Usa els codis
QR

Si el dispositiu mòbil té càmera de fotos i
connexió a internet, podran rebre informació
a través dels codis QR dels panells
informatius de l’itinerari. Per accedir-hi cal
un lector d’aquests codis que es podrà
descarregar gratuïtament des d’internet o
des del mercat d’aplicacions del dispositiu.
Un cop obert el lector, cal fer una fotografia
o acostar la càmera al codi QR per
descodificar-lo. Finalment cal obrir l’enllaç
que mostra per veure la informació que conté.

Descarrega’t
l’aplicació

Si es disposa d’un Iphone o d’un dispositiu
amb Android, es podrà descarregar
gratuïtament l’aplicació “rutesbcnverda” des
de l’App Store o des de l’Android Market.

Aprèn
i investiga

L’aplicació guiarà els visitants per tot
l’itinerari mostrant la seva posició en un mapa
i informant sobre els trams, els diferents
punts d’interès i les espècies del recorregut.

Juga i posa’t
a prova

Els visitants podran participar en un
divertit joc de pistes de localització pels
diferents trams del recorregut. Finalment,
se’ls convidarà a participar en un joc tipus
qüestionari per posar a prova el que han
après.
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Tram 1
Porta de Montjuïc

Distància
250 m
Durada mitjana
25 min
Horari
Tot el dia
Accessos
Av. del Paral·lel
amb plaça de
les Drassanes.
També es pot
accedir pel carrer
Vila i Vilà i fer el
recorregut en
sentit invers.
Punts d’interès
La biodiversitat
dels jardins de
Montjuïc

Tram 2
Hortes de Sant Bertran i escales
de Forestier

El tram s’inicia a la confluència entre el
Paral·lel i la plaça de les Drassanes. A
mà esquerra es pot contemplar l’accés
a l’escullera del port, presidida per les
escultures Ones, d’Andreu Alfaro, i La
carbonera, de Pedro Barragán.

Distància
350 m

L’esplanada de gespa que obre el
recorregut acull diversos arbres forans
d’interès, entre els quals destaquen l’arbre
de la llana i la corísia, procedents d’Amèrica
del sud. La muntanya de Montjuïc és
especialment rica en espècies vegetals,
tant autòctones (pi pinyer, garrofer, alzina…)
com exòtiques (xicranda, figuera de moro,
atzavara…).

Accessos
Carrer Vila i
Vilà, a prop dels
jardins de Walter
Benjamin. També
es pot accedir
pel passeig de
Montjuïc i fer el
recorregut en
sentit invers.

Avançant una mica arribem als jardins de
Walter Benjamin, també coneguts amb
el nom de Porta de Montjuïc. Són un petit
espai verd ombrívol format per tres placetes
arbrades, amb quatre petites piràmides de
pedra distribuïdes a tot el jardí. A l’espai
central hi ha una font amb una tassa de
pedra que formava part de l’avinguda de
Maria Cristina projectada pel paisatgista
Jean-Claude-Nicolas Forestier; des d’allà
es traslladà al punt actual el 1980. La
distribució de vegetació i bancs convida a
passejar i a reposar.
Al llarg del camí de terra que travessa el
jardí es poden contemplar arbres habituals
a Barcelona, com la parkinsònia, l’arbre de
Judes i l’acàcia.
El tram acaba al carrer Vila i Vilà, just al
davant de les Hortes de Sant Bertran, inici
del següent tram.

Durada mitjana
30 min
Horari
Tot el dia

Punts d’interès
Les escales de
Forestier

El tram comença a les Hortes de Sant
Bertran, un jardí amb desnivells situat en
una antiga zona d’horts al voltant de l’ermita
de Sant Bertran, avui desapareguda. La
vegetació predominant és mediterrània,
tant arbres (alzina, pi pinyer) com arbustos
(cirerer d’arboç, llentiscle, aladern).
Tot pujant s’arriba al parc del Mirador del
Poble-sec, format per terrasses. S’hi troben
plantes enfiladisses, com les glicines i les
passioneres blaves, i arbres de fulla caduca,
com la xicranda i l’acàcia del Japó.
El recorregut segueix pel passatge de les
Bateries fins a unes majestuoses escales
dissenyades per l’enginyer paisatgista
francès Jean-Claude-Nicolas Forestier
(1861–1930). Alguns dels millors jardins
barcelonins de principi del s. XX són obra
seva (Laribal, Amargós…). Juntament
amb el seu deixeble Nicolau Rubió i Tudurí
(1891–1981) creà un nou estil de jardí
d’arrel mediterrània i inspirat en els antics
jardins àrabs (terrasses, estanys…) que
influí molt la jardineria barcelonina. Les
escales, concebudes per Forestier com a
accés entre la secció marítima i Miramar
per a l’Exposició Internacional (1929), han
quedat amagades per la construcció de la
ronda del Litoral, que actua de barrera entre
Montjuïc i el mar.
Ja gairebé al final del recorregut, es troben
alguns arbres caducifolis, com l’Erythrina
falcata, usada en jardineria urbana per la
seva ombra i flors espectaculars, i la figuera,
molt rústica i resistent.
El tram acaba en una de les portes del jardí
de Mossèn Costa i Llobera, punt d’inici del
següent tram del recorregut.
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Tram 3
Jardins de Mossèn Costa i Llobera

Distància
700 m
Durada mitjana
50 min
Horari
De les 10 del matí
al capvespre
Accessos
Passeig de
les Bateries.
També es pot
accedir al jardí
per la carretera
de Miramar i
pel mirador de
Miramar, situat
a la plaça de
l’Armada, i fer el
recorregut en
sentit invers.
Punts d’interès
Mirador de
la Puntaire,
Espècies
singulars,
Les plantes
suculentes

El punt d’inici del tram és a l’entrada al jardí
de Mossèn Costa i Llobera que hi ha al final
del passatge de les Bateries. És el jardí
més exòtic de la ciutat, situat en un penyasegat. Conté una de les col·leccions més
extraordinàries de plantes suculentes i
cactàcies d’Europa.
En la primera part del recorregut es poden
contemplar una figuera africana i una
washingtònia. Quan el camí es divideix en
tres braços, avançant pel central i abans
d’arribar al mirador de la Puntaire, es poden
contemplar la pinya groga i l’eufòrbia de
resina. Des d’aquest mirador, presidit per
l’escultura La puntaire, de Josep Viladomat,
es pot gaudir d’una esplèndida panoràmica
del port de Barcelona i del penya-segat marí
del Morrot. El Morrot és una zona abrupta i
de pendents forts d’antigues pedreres. Ha
estat colonitzat per vegetació mediterrània
i forana de gran valor biològic per la seva
riquesa faunística, especialment d’aus.
Descendint del mirador i tornant al camí,
trobem un grup de plantes singulars
(ciques, caps de vell…) i, una mica més
endavant, diversos exemplars de seient
de sogra, un dels cactus més cultivats
arreu del món. A la plaça central es
poden contemplar algunes suculentes de
considerable grandària, de colors i formes
especials i de floracions espectaculars.
És un punt molt atractiu que transporta a
paisatges de zones desèrtiques.
El tram acaba al capdamunt de les escales,
on hi ha una porta d’accés als jardins de
Miramar, inici del següent tram.

Tram 4
Jardins de Miramar i camí dels Cims

Distància
800 m
Durada mitjana
45 min
Horari
Tot el dia
Accessos
Final de la
carretera de
Miramar. El
tram també és
accessible per
l’avinguda de
Miramar, fent el
recorregut en
sentit invers.
Punts d’interès
El pla de
Barcelona

El tram s’inicia en una gran esplanada
pública davant de l’hotel Miramar, un
edifici inaugurat el 1929. El mirador de
Miramar, a 60 m d’altitud, ofereix una
vista panoràmica de la ciutat i el port de
Barcelona. La part central del jardí és una
font, punt al qual s’orienten tres escultures
femenines (Fertilitat i Serenitat, de Josep
Clarà, i Pomona, de Pau Gargallo). Entre la
vegetació d’aquesta àrea destaca una sèrie
de bellaombres, catalogades com a arbres
d’interès local.
Seguint pel camí paral·lel a l’hotel es poden
contemplar exemplars de presseguer, de
dombeia blanca, de llessamí de nit, de
prunera de fulles vermelles, d’alvocater, de
trompetes, de fimòsia i de baladre groc,
entre d’altres. Aquesta petita terrassa
arbrada acaba amb un magnífic exemplar
d’arbre del paradís, amb el tronc i les
branques inclinats gairebé fins a terra, i un
tamariu, arbust habitual en torrents i rieres
a prop del mar. El camí desemboca en una
altra balconada, magnífic mirador sobre el
pla de Barcelona.
La plaça Carlos Ibáñez ha estat urbanitzada
amb una rotonda enjardinada, amb alguns
exemplars de pi d’Austràlia, i un túnel,
que allibera els jardins del trànsit rodat.
Ascendint per les escales o per la rampa
s’accedeix a l’inici del camí dels Cims, un
passeig mirador que acabarà a l’altra banda
de Montjuïc i que permetrà l’accessibilitat del
vessant est de la muntanya.
Un cop travessada la carretera de Montjuïc
i superat el revolt, es troben baladres i, just
al costat de l’entrada als jardins de Joan
Brossa, on comença el següent tram, un
grup de Polygala myrtifolia.
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Tram 5
Jardins de Joan Brossa

Distància
350 m
Durada mitjana
25 min
Horari
De les 10 del matí
al capvespre
Accessos
Carretera de
Montjuïc a prop
de la plaça de la
Sardana. També
es pot accedir
pel carrer dels
Tarongers i fer
el recorregut en
sentit invers.
Punts d’interès
Les plantes de
ribera

El recorregut del tram comença a la porta
dels jardins de Joan Brossa. A mà esquerra
es pot veure el monument La sardana, de
Josep Cañas, situat a la plaça de la Sardana
al davant del mirador de l’Alcalde.
Tot just a l’entrada al jardí es poden
contemplar algunes plantes perennes,
com la fabària o la Dodonaea viscosa, i
més endavant un grup de plantes de ribera.
Avançant pel camí i baixant les escales de
pedra que hi ha a mà dreta s’arriba a l’espai
que antigament havia ocupat el polvorí
Álvarez de Castro i, més recentment, el
Túnel del Terror del desaparegut parc
d’atraccions de Montjuïc. Del polvorí
es conserva un mur d’un metre de gruix
i uns set metres d’alçada; actualment
s’hi pot veure un poema visual. L’espai
acull jocs musicals que formen part
d’una col·lecció d’instruments i aparells
sonors experimentals. La vegetació és
principalment mediterrània: noguera, freixe
de fulla petita, roure martinenc…
Una mica més endavant s’arriba a una
esplanada amb una escultura de bronze
d’homenatge al pallasso que havia
pertangut a l’antic parc d’atraccions.
A la part final del recorregut es troben
plantes que provenen del Pròxim Orient
(palmera datilera), de l’Extrem Orient
(zoisia), d’Europa (ullastre) i d’Amèrica
(xiprer de Lambert).
El tram acaba a la porta del jardí que hi ha
al carrer dels Tarongers, just al davant de la
porta d’accés als jardins de Mossèn Cinto
Verdaguer, punt d’inici del següent tram.

Tram 6
Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer

Distància
550 m
Durada mitjana
35 min
Horari
De les 10 del matí
al capvespre
Accessos
Carrer dels
Tarongers just
davant dels
jardins Joan
Brossa. L’entrada
principal és a
l’avinguda de
Miramar amb
el carrer dels
Tarongers,
però també hi
ha accés pel
carrer del Doctor
Font i Quer. El
recorregut es
pot fer en sentit
invers.
Punts d’interès
Les plantes
aquàtiques,
Les plantes
bulboses

El tram comença a l’esplanada de gespa
que hi ha just al davant de l’estany del
parc. Seguint el camí es troben tant arbres
caducifolis (com l’àlber) com perennifolis
(com la feijoa o el magnoli) i un arbre
especialment destacable, el ginkgo o arbre
sagrat, d’origen xinès.
Prop de l’escultura Noia dels lliris, de
Ramon Sabí, s’obre una àmplia escalinata
que té, a banda i banda, terrasses
amb petits safarejos connectats on
viuen nombroses plantes aquàtiques
(pontedèries, plantatges d’aigua,
nenúfars…). Al capdamunt de l’escalinata
hi ha un estanyol que acull un xiprer dels
pantans. Es pot travessar mitjançant un
pont de fusta i seguir la visita a altres espais
interessants de la muntanya de Montjuïc
com el Viver Tres Pins, els jardins de Petra
Kelly o el Jardí Botànic. Retornant al recinte,
es troben arbres forans caducifolis i algun
arbre autòcton propi del bosc de ribera,
com el poll negre.
El tram acaba a la porta principal del jardí, al
carrer dels Tarongers, on es pot contemplar
un escut de la ciutat de Barcelona fet amb
plantes de flor de temporada, principalment
bulboses. Està emmarcat per grans
magnòlies i, en el moment de floració, a
finals de primavera, forma un conjunt de
gran espectacularitat. Juntament amb les
plantes aquàtiques, les bulboses són l’altre
gran atractiu d’aquest jardí temàtic.
Des de la porta principal del jardí, final
del tram i de tot l’itinerari, es pot seguir a
altres espais, com els jardins Laribal, el
d’Aclimatació, els del Teatre Grec, els de
Joan Maragall, el Jardí Botànic Històric o la
Fundació Joan Miró.
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Llista d’espècies

Tram 1
Porta de Montjuïc
Molt habituals
Cercis siliquastrum (arbre
de Judes)
Habituals
Parkinsonia aculeata
(parkinsònia)
Robinia pseudoacacia
(acàcia)
Poc habituals
Ceiba insignis (Chorisia
insignis) (corísia)
Ceiba speciosa (Chorisia
speciosa) (arbre de la
llana)
Tram 2
Hortes de Sant Bertran
i escales de Forestier
Molt habituals
Arbutus unedo (cirerer
d’arboç)
Ficus carica (figuera)
Jacaranda mimosifolia
(xicranda)
Quercus ilex (alzina)
Habituals
Styphnolobium japonicum
(Sophora japonica)
(acàcia del Japó)
Poc habituals
Erythrina falcata
Tram 3
Jardins de Mossèn
Costa i Llobera
Molt habituals
Aeonium arboreum (pinya
groga)
Brachychiton acerifolius
(arbre del foc)
Ceratonia siliqua (garrofer)
Chamaerops humilis
(margalló)
Euphorbia candelabrum
Ficus rubiginosa (ficus
rubiginós)
Grevillea robusta (roure
d’Austràlia)
Opuntia ficus-indica (figuera
de moro)
Punica granatum (magraner)
Syagrus romanzoffiana
Washingtonia robusta
(washingtònia)

Yucca guatemalensis (iuca
de pota d’elefant)
Habituals
Agave salmiana var. ferox
(faraona)
Alluaudia ascendens
Bauhinia forticata (pota de
vaca)
Brahea armata
Butia capitata (bútia)
Cereus forbesii
Cleistocactus strausii
Cylindropuntia tunicata
Dasylirion serratifolium
Echinocactus grusonii
(seient de sogra)
Echinopsis spachiana
Hechtia texensis
Kalanchoe behariensis
(dimonis)
Oreopanax nymphaeifolius
Pachycereus marginatus
Sabal bermoudana (sabal de
les Bermudes)
Wigandia urens var.
caracasana (wigàndia)
Poc habituals
Cyphostemma juttae
Dracaena drago (drago de
Canàries)
Euphorbia resinifera
(eufòrbia de resina)
Ficus cyathistipula (figuera
africana)
Strelitzia reginae (au del
paradís)
Xanthorrhoea glauca
‘Bedford’ (arbre gespa)
Tram 4
Jardins de Miramar
i camí dels Cims
Molt habituals
Broussonetia papyrifera
(morera de paper)
Casuarina cunninghamiana
(pi d’Austràlia)
Cestrum nocturnum
(llessamí de nit)
Cydonia oblonga (codonyer)
Nerium oleander (baladre)
Phytolacca dioica
(bellaombra)
Prunus cerasifera ‘Pisardii’
(prunera de fulles
vermelles)

Prunus persica (presseguer)
Tamarix africana (tamariu)
Habituals
Abutilon striatum
‘Thompsoni’ (abútilon)
Brugmansia arborea
(trompetes)
Diospyros kaki (caquier)
Elaeagnus angustifolia
(arbre del paradís)
Sambucus nigra (saüc)
Persea americana
(alvocater)
Polygala myrtifolia
Vitex agnus-castus (aloc)
Poc habituals
Dombeya tiliacea (dombeia
blanca)
Montanoa heracleifolia
Phymosia umbellata
(fimòsia)
Lophostemon confertus
Tecoma stans
Thevetia peruviana (baladre
groc)
Ziziphus jujuba (ginjoler)
Tram 5
Jardins de Joan Brossa
Molt habituals
Fraxinus angustifolia (freixe
de fulla estreta)
Olea europaea subsp.
europaea (ullastre)
Phoenix dactylifera (palmera
datilera)
Platanus X hispanica
(plàtan)
Habituals
Cupressus macrocarpa
(xiprer de Lambert)
Juglans regia (noguera)
Miscanthus sinensis (eulàlia)
Quercus pubescens (roure
martinenc)
Poc habituals
Achillea millefolium
(milfulles)
Dodonaea viscosa
Hylotelephium telephium
(fabària)
Persicaria amplexicaulis
Petasites fragrans
(barretera)
Phylica ericoides
Zoysia tenuifolia (zoisia)

Tram 6
Jardins de Mossèn Cinto
Verdaguer
Molt habituals
Acca sellowiana (feijoa)
Broussonetia papyrifera
(morera de paper)
Cedrus deodara (cedre de
l’Himàlaia)
Ginkgo biloba (arbre sagrat)
Magnolia grandiflora
(magnoli)
Olea europea (olivera)
Pinus pinea (pi pinyer)
Populus alba var. pyramidalis
(àlber)
Populus nigra (poll negre)
Quercus ilex (alzina)
Quercus suber (alzina
surera)
Habituals
Sophora japonica
‘Columnaris’ (acàcia del
Japó)
Poc habituals
Poncirus trifoliata
Taxodium distichum (xiprer
dels pantans)
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