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Dimarts 15 de maig de 2018 

El Parc de Cervantes està situat al barri de Pedralbes, al Districte de les Corts de Barcelona. Té 9,15 hectàrees i es 

tracta d'un parc temàtic, dedicat a les roses, amb un conjunt d'uns 11 000 roserals d'unes 245 varietats diferents.                                                                                                                   

El parc està ubicat a la zona on abans es trobava el torrent Estela, que transportava l'aigua que baixava des del cim 

de Sant Pere Màrtir, dissenyat per Lluís Riudor i Carol, director llavors del Servei Municipal de Parcs i Jardins de 

Barcelona, fou inaugurat el1965 i està dedicat a l'escriptor Miguel de Cervantes. 

El Palau Reial de Pedralbes és un edifici situat enmig d'una àmplia zona de jardins, al districte de les Corts, 

a Barcelona. Durant 1919-1931 fou la residència de la Família Reial Espanyola en les seves visites a la ciutat. Entre 

el 1932 i el 2013 el Palau va acollir el Museu de Ceràmica i el Museu de les Arts Decoratives fins que es van 

traslladar a l'edifici HUB de la plaça de les Glòries de Barcelona. Des del 2010 és la seu permanent de la Secretaria 

General de la Unió per al Mediterrani (UpM). 

 

 

 

 

 

 

Trobada: a la porta de d’alt del Parc Cervantes a la carretera d’Esplugues(davant de Sant Joan de Deu) a 
les 10,00 h. per començar la passejada. 

Com arribar-hi: Per la carretera d’Esplugues Bus: 60, 63, 68,75, 78, 113, H4, N12 , per la Diagonal Bus: 67 
i metro L3 Zona Universitària (pujar després a peu fins a la porta del parc a la carretera d’Esplugues). 

Esmorzar: S’ha de venir esmorzat. 

Recomanacions: És convenient portar aigua i barret o gorra. 

Final: Està previst acabar la visita entre les 12:30h i les 13.00h. 

Inscripcions:  Fins al dilluns 14 d’abril  al tauler d’anuncis del Centre o per correu electrònic a 
sortidesdelsdimarts@elsblaus.cat. 

Parc Cervantes i Palau Reial                      
 

La inscripció prèvia per aquesta sortida no mes es fa per tal de esperar als inscrits abans de 
començar el passeig. 


