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BARCELONA - NATURA - ORÍGENS

Barcelona verda
Passejant per la ciutat més natural

Barcelona és una ciutat cosmopolita coneguda sobretot per la seva cultura, art i
arquitectura. Tot i això, pocs coneixen la ciutat més natural i sorprenent que s’hi
amaga, que tenim ben a prop i que pots descobrir amb facilitat de la mà d’un
guia de natura. Tot passejant per camins i senders de Montjuïc o Collserola et
sorprendrà com, a través de la natura que ens envolta, pots aprendre els orígens
de la seva construcció a partir dels sediments mil·lenaris de Montjuïc, com els
arbres antics ens expliquen com van sobreviure molts habitants a les èpoques
més dures, quins són els nous habitants voladors de la ciutat i el seu impacte o,
a la vegada que prens la imatge més original de la ciutat, pots aprendre perquè
som una terra mediterrània per excel·lència i d’on ve la nostra preuada dieta
mediterrània.
Olors, sabors, textures i sons que ens expliquem com som els mediterranis i
com hem transformat la nostra natura barcelonina en la cultura que milions de
visitants gaudeixen cada dia. Un passeig sense grans dificultats per l’entorn
desconegut dels turons de Collserola des d’on veure la ciutat més natural i
genuïna o la cara més verda i tranquil·la de la muntanya de Montjuic.
Un recorregut pels amants de la natura també a prop de la ciutat i pels amants de
la cultura més lligada al territori.

Data: Tot l’any
Durada: Passeig de 3-3,5 h
Lloc: Collserola / Montjuïc
Grup: 12 persones màxim
Públic: Adults i nens a partir de 8 anys,
acompanyats

Dificultat: mitjana (150m de desnivell,
3,5 km de recorregut)
El preu inclou: Informació i
assessorament posterior a l’activitat
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