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JARDINS DE BARCELONA - CURIOSITATS - FLORA ORNAMENTAL

El Jardí Botànic Històric
Un passeig pels tresors vegetals amb vistes a la ciutat
La muntanya de Montjuïc de Barcelona acull petits tresors naturals en forma
de jardins botànics i públics que ofereixen paisatges sorprenents al cor de la
ciutat. Un passeig pels amants de les curiositats de la flora i per descobrir la
desconeguda diversitat dels jardins de Barcelona. El Jardí Botànic Històric
forma part de la història d’aquest singular turó i de la ciutat, essent testimoni
dels esdeveniments de l’últim segle. Es tracta d’un petit jardí encantador que,
per les seves dimensions, és fàcilment visitable per a molts públics, a més de
ser el més antic de la ciutat. Carregat d’història, no únicament de plantes sinó
també dels seus inicis, de la seva relació amb el context històric de l’Espanya
republicana i de la percepció de les col·leccions botàniques al llarg del segle
passat i de la recerca de noves espècies. Per la seva ubicació, aquest Jardí ens
ofereix una interessant representació d’espècies molt diverses i, sens dubte, el
passeig més fresc en un dia de ple sol mediterrani, on podem descobrir entre
d’altres: l’arbre més alt de Barcelona, alguns dels arbres més antics i el lloc de la
ciutat on millor creixen les plantes de clima fresc d’arreu del planeta.
El passeig es pot complementar amb la visita a alguns dels jardins més
representatius de Montjuïc (Laribal, Joan Brossa, Mossèn Cinto Verdaguer,
Aclimatació) convertits avui en parcs públics, on el nostre guia els donarà
a conèixer racons amagats, plantes exòtiques rares i les seves històries
sorprenents.Aquest és un passeig, sens dubte, pels amants de la botànica, les
curiositats i històries relacionades amb el paisatge, la jardineria, la salut, el món
de la cuina i la cultura en general.

Data: Tot l’any
Durada: Passeig Jardí Botànic Històric
(1,5 - 2h). Altres jardins (+ 1,5 h)
Lloc: Montjuïc (Barcelona)
Grup: 18 persones màxim
Públic: Adults i nens a partir de 8 anys,
acompanyats

Preu: consultar preus
El preu inclou: Informació sobre
les espècies vegetals i assessorament
posterior de l’activitat via email. Activitat
privada feta a mida
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