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Rutes BCN
Barcelona és una ciutat que ofereix moltes opcions per al run-

ner, des del que comença fins al més «pro», ja que tant Tibidabo-
Collserola com Montjuïc poden ser reptes amb certa dificultat que 
posen les cames del runner a prova.

Les rutes que es mencionen són trajectes, en general, asse-
quibles per a principiants. Són rutes que es poden fer de manera 
individual i també es poden sumar a d’altres ampliant així el re-
corregut total o, en algun cas, fins i tot retallar-les per fer-les més 
fàcils sense que perdin la seva essència.

És evident que tot dependrà de la capacitat de cadascú i de les 
possibilitats físiques individuals, però deixant de banda aquelles 
que «encaren» les muntanyes, la resta estan pensades per ampliar 
el «radi d’acció» i no quedar-se estancat en el més típic o en el que 
ens queda a prop de casa.

Al cap i a la fi es tracta de gaudir de la ciutat i poder fins i tot 
conèixer i veure amb altres ulls racons de Barcelona pels que ha-
bitualment no es passa. Quants de vosaltres heu tingut el luxe de 
córrer pels jardins del Palau Reial, o mirar cap amunt i veure com 
la imponent Sagrada Família és cada vegada més a prop de gratar 
el cel? Aquests són només alguns dels espais que podeu trobar 
en els presents itineraris.

En l’explicació de cadascuna de les rutes no només podreu 
trobar els quilòmetres totals del recorregut o el desnivell, sinó que 
s’inclouen curiositats o punts d’interès per fer de «l’aventura» del 
running quelcom més que «cremar quilòmetres».

Esperem que les diferents opcions que us proposem us re-
sultin tan interessants com sigui possible. Fruïu-ne com ja ho fan 
molts runners de la Ciutat Comtal, sigui perquè estan de pas com 
a turistes, sigui perquè hi viuen i la trepitgen dia rere dia.

Enjoy your run!!!!!
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1. Montjuïc Oímpica: 5 km

2. Av. Esplugues – Monterols: 6 km

3. Gràcia: 6 km

4. Gaudí: 7,2 km

5. Turística: 7,65 km

6. Sant Gervasi: 7,5 km

7. Front Marítim: 8,8 km

8. Carretera de les Aigües: 9 km

9. Els Quatre Turons: 9,5 km

10. Diagonal Plus: 10 km

11. Parcs de la Diagonal: 10,5 km

12. Ipsi Runners: 15,07 km

13. Super Trail: 21,5 km 

14. Super City: 24,5 km
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L’inici de la ruta és a l’INEF, a l’avinguda de l’Estadi, i al cap de 
pocs metres s’entra al recinte olímpic, a la part baixa de la plaça 
Europa, on ja us podeu fer una idea de la magnificència de les 
instal·lacions olímpiques del 92. 

Després de pujar unes poques escales, canvi de superfície, 
amb l’agradable sensació de la sorra de la plaça, passant per da-
vant de la torre de comunicacions de Telefònica i, de nou, al pavi-
ment per enfilar una successió d’escales fins arribar als Jardins 
d’Aclimatació. Encara que són petits, són uns dels jardins de major 
interès botànic de la ciutat, ja que contenen unes 230 espècies de 
plantes diferents. 

Seguidament creueu el pàrquing de les piscines Picornell, 
instal·lacions municipals emblemàtiques i sempre plenes de vida, 
per agafar de nou cap l’avinguda de l’Estadi de baixada fins a la 
plaça de Sant Jordi i girar cap a l’avinguda dels Muntanyans. Pocs 
metres després cal fer un gir a l’esquerra deixant enrere les pistes 
de tenis Pompeia per començar la baixada cap al Climbat (espai 
d’escalada) pel camí de la Foixarda fins arribar al popularment co-
negut com a Túnel dels Escaladors, ja que el fan servir els escala-
dors per practicar, i sempre és ple d’activitat. 

Continuem per una petita pujada que va a parar al carrer del 
Polvorí. Deixem a mà dreta l’estadi municipal Joan Serrahima per 
girar poc després cap al carrer del Segura. Arribarem a una petita 
rotonda i només cal recórrer uns metres del carrer dels Jocs del 92 
perquè seguidament toca canvi de superfície de nou, un corriol de 
terra que porta a les esplanades de darrere del camp de beisbol 
per una zona de terra compacta molt agraïda. Davant hi ha el carrer 
de Pierre de Coubertin on, imponent, s’aixeca la torre de telecomu-
nicacions de Montjuïc: aquest és el nou objectiu. Just a sota de la 
torre, una nova tongada d’escales per arribar de nou a l’espectacu-
lar recinte olímpic. S’inicia aquí un tram d’uns centenars de metres 
amb escales i més escales que transporten cap a l’any 92 des del 

Distància: 5 km
Superfície: asfalt, terra i gespa
Desnivell acumulat: 160 m
Dificultat: baixa-mitjana
Suggeriment musical: «We are the champions» (Queen)

1. Montjuïc Olímpica
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Palau Sant Jordi fins a l’estadi Olímpic. Important! A continuació 
es puja per l’avinguda de l’Estadi fins al pas de zebra que permet 
veure tot l’estadi olímpic per dins i que tants esdeveniments me-
morables ha acollit. 

Creuant l’avinguda i passant per davant d’una placa commemo-
rativa del guanyador de la marató olímpica del 1992, Hwang Young-
jo, s’arriba al Jardins de Joan Maragall, que atresoren el Palauet 
Albéniz. Només obren els caps de setmana, però val molt la pena 
rodar per dins dels jardins, són senzillament impressionants per 
la majestuositat i la cura del seu manteniment. Sortim d’Albéniz 
en direcció al mirador de Miramar, però el camí ens guarda algu-
nes sorpreses més, com els jardins de Laribal, just abans de la 
Fundació Joan Miró. Aquests són una de les joies de la «muntanya 
màgica», són preciosos. T’hi pots trobar pèrgoles, fonts, estanys i 
una vegetació exòtica que invita a estar-hi una bona estona. Pujant 
i baixant per les 3 hectàrees que tenen de superfície es té accés 
a la famosa font del Gat i es pot connectar amb altres jardins. 
Això fa que la teva experiència «verda» s’allargui tant com vulguis 
o puguis.

Tornant a l’asfalt per l’avinguda de l’Estadi s’arriba ja a una 
petita baixada on se situen les piscines municipals de Montjuïc. 
A tots ens ve a la retina aquella imatge del saltador olímpic al 
trampolí, amb la ciutat de Barcelona al seus peus! I és que les 
vistes són increïbles. Atureu-vos a gaudir de l’espectacle: us ho 
heu guanyat.

Poble Espanyol

Jardins de
Joan Maragall
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Montjuïc

Jardí Botànic
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Distància: 6 km
Superfície: asfalt, terra i gespa
Desnivell acumulat: 141,73 m
Dificultat: baixa
Suggeriment musical: «Back to school again» (pel·lícula Grease)

2. Av. Esplugues – Monterols

La part alta de la ciutat no només ofereix unes vistes espec-
taculars de tota l’extensió de Barcelona, sinó que permet córrer 
per vies força tranquil·les quan les escoles han tancat. És a partir 
d’aquell moment que els runners són els que omplen els carrers. 

El parc de Cervantes és el protagonista i esdevé punt d’inici. 
Si no heu trepitjat mai abans aquest recinte, no podeu deixar de 
fer una volta pel roserar, espai impressionant i únic. Sortint per la 
porta situada a la part més alta del parc es troba l’avinguda d’Es-
plugues. Aquesta avinguda no només va canviant de nom a mesura 
que avancen els quilòmetres sinó que els espais, l’urbanisme i la 
circulació també ho fan. Durant el primer quilòmetre i mig el trajec-
te és pla i quasi sense semàfors, ja que pocs són els carrers que 
creuem. És recomanable anar per la banda de muntanya ja que 
així, en arribar a la creu de Pedralbes, no cal creuar i t’estalvies la 
volta. A partir d’aquest punt l’avinguda d’Esplugues es denominarà 
carrer del Bisbe Català. Abans de començar a córrer per aquest 
carrer darrere del jardins de la Creu de Pedralbes es troba situat el 
reial monestir de Santa Maria de Pedralbes. Es tracta d’un conjunt 
de monuments gòtics pel qual val la pena passar però, això sí, 
vigilant molt per on trepitgem. En aquest cas, la superfície és una 
mica perillosa, ja que no és asfalt, sinó llambordes. Torneu un altre 
dia per gaudir del seu claustre.

Amb el canvi de quilòmetre, el carrer enllaça amb el passeig de 
la Reina Elisenda de Montcada. Abans d’acabar la ruta d’aquest 
passeig i creuar la Via Augusta per, ara sí, enfilar el passeig de 
la Bonanova, ens trobem amb la plaça de Sarrià (una antiga vila 
annexada a Barcelona al 1921 però que conserva el seu aire de 
poble), on està situada l’església de Sant Vicenç, construïda el 
1781. Per a qui tingui temps i curiositat, córrer pels carrers de 
Sarrià és una delícia i, per què no?, localitzar el bar Tomás, al car-
rer Major de Sarrià, famosíssim per les seves braves, i tornar per 
recuperar forces i algun quilet!
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L’objectiu de recórrer tot el passeig de la Bonanova i part del 
passeig de Sant Gervasi és arribar als jardins de la Tamarita, con-
siderats un dels parcs històrics de la ciutat. Per arribar-hi caldrà 
consumir unes quantes calories i desgastar sabatilles aproxima-
dament al llarg d’un quilòmetre. Queda clar que aquesta zona 
concentra el major nombre d’escoles de la ciutat. Podem apreciar 
algunes de les seves façanes i grans jardins, com els de La Salle 
Bonanova o Jesús-Maria al llarg de tot el camí.

Havent deixat enrere els edificis escolars, queden pocs metres 
per arribar als jardins de la Tamarita, un espai recuperat per l’Ajun-
tament de Barcelona i rehabilitat l’any 2010. És força desconegut 
pels ciutadans en general, potser pel fet que l’envolta un mur de 
pedra i queda fins a cert punt amagat de la «bogeria» diària d’una 
gran ciutat com Barcelona. Són 1,4 hectàrees de terreny on hi ha 
superfície de sorra i gespa, un descans articular! Com que el seu 
origen era privat hi ha molts elements ornamentals, com fonts o 
estàtues que donen un aire «clàssic i elegant» als jardins.

Per acabar, en sortir d’aquest tranquils jardins s’agafa el car-
rer Balmes de baixada. Tan bon punt s’arriba a l’alçada del carrer 
Pàdua (baixant a la dreta), trobeu un tram d’escales que se situen 
darrere de l’estació de FGC de Pàdua. Pugeu-les, si podeu, «al tro-
te», i si no caminant, perquè el parc de Monterols, que és el destí 
final, és també una «sorpresa», ja que es troba situat en un pendent 
que arriba fins als 121 m. Per a un runner acabar assolint un repte 
és sempre una satisfacció!
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