El Tibidabo
La Muntanya Màgica

El Tibidabo, que té 512 metres d’altitud, és el cim més alt de la serra de Collserola. El parc d’atraccions
que s’hi va construir fa més de cent anys ara és propietat de l’Ajuntament de Barcelona. Algunes
de les propostes destacables del parc són: gaudir de les grutes fantàstiques, el vertigen de la
Talaia, les ganyotes reflectides al Saló dels Miralls, l’encant de l’Aeromàgic i el fascinant Museu dels
Autòmates. Aquestes sensacions tornen a estar a l’abast de grans i petits al parc d’atraccions més
antic d’Espanya i segon d’Europa.

El mirador de la Muntanya Màgica

A banda del parc d’atraccions, encara hi ha més raons per tornar a pujar a la Muntanya Màgica. Per
exemple, el mirador que l’any 1985, l’empresa que aleshores era propietària del parc va tancar per
instal·lar-hi una atracció. L’Ajuntament va retirar la tanca que impedia el lliure accés a aquest balcó
únic, que ofereix una panoràmica privilegiada de Barcelona.

Els orígens del parc d’atraccions

L’origen del parc d’atraccions del Tibidabo es remunta al 1899, quan Salvador Andreu, el creador
de les famoses “pastilles del Dr. Andreu”, va fundar la Societat Anònima Tibidabo. Un dels projectes
de l’empresa era crear un centre d’oci en aquell cim, com a part d’una operació per acostar la
muntanya als ciutadans i les ciutadanes.

El Tramvia Blau, el funicular i les atraccions

El 29 d’octubre del 1901 es van inaugurar el Tramvia Blau i el funicular, i poc després van arribar al
Tibidabo les primeres atraccions. Algunes, tan significatives com el Castell del Terror i la Muntanya
Russa, han romàs al parc d’atraccions al llarg dels seus 100 anys d’existència. L’avió, una de les
peces més singulars, data del 1928 i és una rèplica del model que va fer el primer viatge entre
Barcelona i Madrid.

L’Observatori Fabra i el Gabinet de Física Experimental

Però en aquells anys del canvi de segle, als barcelonins els va agafar una passió singular pel
Tibidabo, i, al 1901, Camil Fabra, marquès d’Alella, va construir-hi l’Observatori Fabra, un observatori
astronòmic obra de Josep Domènech i Estapà, a prop del qual, l’any 1905, Ferran Alsina va edificar
el Gabinet de Física Experimental Mentora Alsina, avui convertit en un museu que mostra alguns
dels aparells científics d’aquell temps, ja que s’han conservat fins ara. També s’ha de destacar que
l’any 1908 els vessants de la muntanya es van convertir en un parc municipal.
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El temple expiatori del Sagrat Cor

L’any 1886 es va oferir una peça de terra del cim del Tibidabo a Giovanni Bosco, que avui dia
coneixem com sant Joan Bosco, fundador de la congregació dels salesians, perquè hi construís un
temple dedicat al Sagrat Cor. Inicialment, es va aixecar un petit oratori que encara es conserva, i
l’any 1902 es va començar la construcció del gran temple expiatori, un edifici monumental d’estil
neogòtic, obra d’Enric Sagnier, que corona una estàtua en bronze del Sagrat Cor. El temple es va
acabar de construir l’any 1961. Un ascensor permet pujar a la part superior, situada a 575 metres
sobre el nivell del mar, des d’on es pot gaudir d’una vista impressionant de la ciutat.
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