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Carta d’en Gustavo als nens i nenes de Cornellà

Hola!!!!!!!

Jo sóc en Gustavo, un nen equatorià, tinc nou anys i fa poc 
que visc a Cornellà. La meva família i jo varem venir aquí per qüestions de feina. 
Això va suposar una gran aventura per a mi: anar amb avió, travessar el mar... 
Va ser emocionant en pocs dies vaig conèixer l’aeroport, la Sagrada Família, el 
Camp Nou... i una ciutat: Cornellà.

Quan vaig arribar a Cornellà no coneixia res, ni sabia que 
existia aquesta ciutat!! És per això que em vaig començar a moure per buscar 
informació sobre totes les coses que desconeixia.

Primer de tot vaig agafar el plànol de Cornellà i el vaig 
observar amb molta atenció.

Vaig veure que el mar no és molt lluny i que per la ciutat hi 
passa un riu: el Llobregat. Que molt a prop té una gran ciutat, Barcelona, i que 
s’hi pot anar molt fàcilment, amb metro, tren, autobús... En fixar-me en el plànol 
vaig veure que hi havia molts carrers i places i que Cornellà era molt gran!

Els pares em van explicar que la ciutat estava dividida en 
barris, que cada barri tenia les seves places, escoles, botigues... i que si volia 
conèixer millor la ciutat era important primer començar per conèixer els barris.

De seguida se’m va ocórrer que els nens i nenes de la meva 
nova classe m’hi podrien ajudar. Però, quina va ser la meva sorpresa en adonar-
me que molts d’ells no sabien quins serveis tenia el barri, on podíem anar a 
comprar roba, com ho podíem fer per anar a visitar 
uns amics que vivien a L’Hospitalet.... 

Amb els companys vam  
decidir organitzar-nos en equips per esbrinar  
algunes coses del barri. Els pares i els 
mestres ens van ajudar. Ens ho vam passar 
molt bé descobrint el nostres barri, i vam 
pensar que potser altres nens i nenes de la 
ciutat també els agradaria.

Què us sembla? Voleu pro 
var-ho? Aquí teniu el dossier.

Bona sort amb la recerca i fins aviat!

GUSTAVO
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Preparem la sortida:

PENSEM UN MOMENT EN EL BARRI

1. Què éS uN BARRI?
Un barri és cadascuna de les zones en què es divideix un poble gran o 

una ciutat. Cada barri té un nom propi, com per exemple: Fontsanta, Almeda, Gavarra, Fatjó, etc.
Els barris solen tenir una història comuna que explica la formació dels 

seus carrers i places i la construcció dels seus edificis.  Amb el temps, els barris han aconseguit tenir 
els diferents serveis bàsics: escoles, metges, botigues... En aquest dossier treballarem el barri del 
Pedró:

2. Què és el que coneixes d’aquest  barri?
 .........................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................

3. A quin barri vius?
 .........................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................

4. Si vingués un amic de fora de la ciutat, què és el que li ensenyaries 
del teu barri?
 .........................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................

Treballem el barri des de l’aula
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MIREM EL PLÀNOL DE LA CIUTAT 

1. Mira el plànol de Cornellà i marca-hi la zona que s’estén per sobre la 
via del tren, des de la carretera d’Esplugues fins  al final del Terme Municipal. Aquesta és la zona 
que treballarem. 

2. Fixa’t en les poblacions que envolten Cornellà i subratlla les que 
toquen el barri del Pedró:

 Sant Joan Despí
 L’Hospitalet de Llobregat
 El Prat de Llobregat
 Sant Boi de Llobregat 
 Esplugues de Llobregat

3. Amb un llapis encercla l’estació del tren i ressegueix el carrer Joan 
Maragall i la carretera que ens porta a Esplugues de Llobregat i marca una o més respostes que 
creguis que són certes amb relació a aquesta carretera.

 Comunica el barri amb Esplugues i el centre de la ciutat
 Comunica el barri amb tota la resta de la ciutat
 Fa de barrera entre el Pedró i el barri  veí de la Gavarra

4. Mira els noms dels carrers i les places del barri, i subratlla-hi els 
següents noms:

carrer Torras i Bages,
plaça Àngel Guimerà,
carrer Marià Benlliure,
Camí Vell d’Esplugues, 
carrer Ignasi Iglesias,
carrer Sevilla.
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INVESTIGUEM I BUSQUEM EN ELS LLIBRES DE LA BIBLIOTECA

1.  un pedró pot ser: 

1. Una “pedra posada a terra per a sostenir un 
altar o una creu”.  
2. Una “creu de ferro o de pedra posada sobre 
un pilar o una petita taula de pedra on els 
sacerdots anaven a beneir el terme ...” 1

A Cornellà, es deia que hi havia hagut una creu 
de pedra al punt més alt del terme municipal, 
on aquest toca a Sant Joan Despí i a Esplugues. 2  

a) Ara pensa com devia ser aquest pedró i 
dibuixa’l dins d’aquest marc ovalat. 

b) Al plànol de Cornellà, marca amb  una creu 
el lloc on penses que es trobava. 

2. Dels noms de carrers i places del barri que has trobat al plànol, busca’n 
informació i completa la taula,  bé amb el nom o bé amb l’explicació: 

Carrer de Josep Torras i Bages:

 
 
  
  
    

Plaça d’Àngel Guimerà:

  
  
  
 
            

1] Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 1990

2] LLOBERA, J., Toponímia. Cornellà de Llobregat. Cornellà de Llobregat: Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 1998. 

pag. 44
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Carrer Marià Benlliure:

  
  
  
 
  

Camí Antic d’Esplugues:

  
  
  
 
 

Carrer d’Ignasi Iglesias:

  
  
  
 
 

 
Carrer de Sevilla:

  
  
  
 
 

  
 

 
És el nom que rep un camp d’oliveres i ens recorda que antigament, al 
Pedró hi havia alguns cultius de secà.
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 3. Llegeix atentament aquestes paraules i observa les il·lustracions. 
Omple la taula amb les definicions corresponents. Pots consultar el diccionari o comentar-ho a 
classe. 

paret mitgera:  3

  
  
 
 

fàbrica:  

 
  
 

filatura: 4

  
  
 
 

bàscula: 5

  
  
 
 

habitatge:

  
 

3] Diccionari visual de la construcció. [Barcelona:] Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques. 2a ed. 2000. 1v.

4] La storia del cotonificio. Archivio fotografico La storia le storie [en línia] Comune di Pordedone, Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia i Associazione Provinciali per la Prosa di Pordedone. Pordedone [ref. 19 gener 2007] Disponible 

en we a: <http://storiastoriepn.it/IMG/jpg/filatura.jpg>

5] Griffith. Collections. [en línia] Griffith City Council Griffith (NSW) [ref. 19 gener 2007] disponible en web a: <http://

www.griffith.nsw.gov.au/Page/Images/Works-Landfill2.jpg>
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casa unifamiliar:

  
  
  
 

escultura urbana:
  
  
  
  
 
 

teler: 6

  
  
 
 

bloc de pisos:

  
  
 
  

maó: 7

  
  
  
  
 

6] salt.cat El Portal ciutadà de Salt [en línia]. Ajuntament de Salt. Salt [ref. 19 gener 2007] Disponible en web: <http://

www.webgipal.net/salt/img_altres/foto2b.jpg>.

7] Paret. Viquipèdia. L’enciclopèdia lliure.  [en línia] [ref. 19 gener 2007]  disponible en web a: http://upload.wikimedia.

org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Brick_wall_old.jpg/180px-Brick_wall_old.jpg



Itineraris didàctics pels barris de Cornellà de Llobregat    Cicle Mitjà i Cicle Superior d’Educació Primària    Dossier per als alumnes

EL
 P

ED
RÓ

12

APUNTEM A LA NOSTRA AGENDA
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Sortim al carrer:

Treballem el barri des del carrer
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1. ON SOM?

ROTONDA DE LA CARRETERA
Plaça de la Santa Missió des del  carrer Joan Maragall

8

Observa bé l’entorn i situa en el dibuix:

Nº ➊ L’estació de tren, 
des d’on accedim a 
l’in tercanviador i po-
dem pujar al metro o 
al tramvia

Nº ➋➋ Una de les fàbri-
ques més importants 
en la història de Cor-
nellà, instal·lada a la 
ciutat des de 1911 

1) Marca el lloc on som i amb una fletxa 
assenyala el túnel.

2) Omple els rètols del plànol amb el nom de 
les poblacions veïnes on podem arribar seguint 
les carreteres en les direccions que indiquen 
les fletxes. Fixa’t quina orientació tenen les 
poblacions respecte al punt on som. Ho pots 
comprovar amb la brúixola.

8] Riol, Ricard. Fotos Trambaix. Dins de: tramvia.org [en línia] Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) 

[ref. 19 gener 2007] disponible en web a: http://www.tramvia.org/guia/tbx_18/fotos.htm

INFORMACIÓ

Som en un dels extrems del barri, en un punt important per a 
les comunicacions: 
Des d’aquí ens podem dirigir cap a Esplugues de Llobregat o a 
Sant Joan Despí, seguint el Trambaix cap amunt. Per sota el tú-
nel arribem a plaça de Quatre Camins, des d’on podem seguir 
cap a Sant Boi de Llobregat o bé cap al barri Centre de Cornellà 
pel carrer Rubió i Ors o de nou  cap a Sant Joan Despí. Travessant el viaducte, també podem 
arribar al centre de Cornellà, a la plaça de l’Església. 8

NORD

ESTOEST

SuD

Cap a:    

   

Túnel

Cap a:    

   

Cap a:    

   

Cap a:    

   Cap a:   
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2. PUGEM AL TRAMBAIX

        
QUINS ALTRES TRANSPORTS PUC FER SERVIR?         
Carretera d’Esplugues

9

Ara pujarem al Trambaix. Fixeu-vos-hi i apunteu:  

Pujo a la parada de:             En direcció a:                                                                
Si anés fins al final passaria pels municipis de:       
         

El tramvia ajuda a estalviar energia, però hi ha un transport que encara 
gasta menys i es podria veure per la carretera d’Esplugues; sabeu quin és? 
                                                    

 

9]  Riol, Ricard. Prada Ignasi Iglesias  Dins de: id.

INFORMACIÓ

Acabem de parlar de tres transports públics que podem agafar 
des de l’intercanviador, a l’altre costat de la via del tren. Ja 
sabem que el metro és subterrani, però el tramvia NO. Excepte 
quan ha de travessar la via del tren, com aquí. El trambaix és un 
tramvia que comunica algunes de les poblacions del Baix Llobregat amb Barcelona. 9

                                                                
ACTIVITAT A L’AULA     
Recorda el funcionament d’aquests tres transports i apunta:

2. Quina diferència hi ha entre el tramvia i el metro?        
                

1. Quina  diferència hi ha entre el tramvia i l’autobús?       
                     

Des del mes de gener de 2002, amb la tarifa integrada de tots els 
transports metropolitans regulars, podem fer servir diferents mitjans 
de transport amb aquesta targeta. Quins d’aquests trobem al barri 
del Pedró?                                                                                           
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3. QUÈ S’HI FEIA, A CADA EDIFICI?

CAN BAGARIA
Carretera d’Esplugues

Si treballéssiu aquí, on us hauríeu de dirigir?
Per a què servia cada edifici que esteu  veient?  

 

 
 

• Treballador de filats                     
• Director                          
• Comptable             
• Treballadora de telers           
• Porter, encarregat de la bàscula
                   
• Taller actual d’escultura de Jordi Rocosa
                   

Quin és el material que més trobem a tots els edificis de la fàbrica de Can 
Bagaria? El maó vist        
         

INFORMACIÓ

Can Bagaria  va ser una de les fàbriques tèxtils de 
Cornellà, instal·lada l’any 1923 i dedicada a la fabri-
cació de mantes, vànoves i tovalloles, per a les quals 
també es fabricava el fil . El més remarcable és el con-
junt d’edificis que ens han arribat, obra de Modest 
Feu i Estrada:
Les naus de filatura, de telers i d’administració, la casa dels porters, amb la bàscula.  A l’ex-
trem Nord,  la casa del director té una bona  perspectiva sobre tot el conjunt.  
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4.QUÈ ÉS UNA PARRÒQUIA?

PARRÒQUIA DE SANT MIQUEL
Carrer Feliu i Codina

En el plànol de més avall pots veure-hi els límits territorials aproximats 
de la parròquia de Sant Miquel Arcàngel quan va ser erigida el 1954. 
Però, on és la parròquia? Marca-la amb un punt al plànol.  

 

INFORMACIÓ

A partir de 1950,  sorgeix un moviment  de reivindica-
ció d’una segona parròquia a Cornellà per al Pedró i 
la Gavarra. Aquesta no serà aprovada fins l’any 1954 i 
estarà formada per territoris  cedits de les veïnes par-
ròquies de Santa Maria de Cornellà, Sant Joan Despí 
i Esplugues. Des del començament, la parròquia de 
Sant Miquel, sorgida per la demanda dels veïns, va estar estretament vinculada al barri: la 
necessitat d’escoles, les mobilitzacions obreres, l’activitat  associativa, etc.
  

                                                                
ACTIVITAT A L’AULA     
Busca al diccionari la paraula “parròquia” i veuràs que tant es pot 
referir a un territori, a un edifici o a un grup de persones. Apunta’n 
un exemple de cada.

1.              
             
2.              
             
3.              
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5. LES ACTIVITATS SOCIALS AL BARRI 

LA PLAÇA DEL TRINQUIS I L’ORFEÓ CATALÒNIA 
Plaça d’Àngel Guimerà i carrer Torras i Bages

Quina forma té aquesta plaça?                                              

Prenem mides: 
EL DIÀMETRE                   nens/es; EL RADI:                    nens/es;
EL PERÍMETRE:                   nens/es.

Què és un orfeó?                                                                                                            

Relacioneu les següents paraules amb les principals seccions de l’Orfeó 
Catalònia:

ORFEÓ CATALÒNIA 

CLUB ESCACS PADRÓ

CATALÒNIA TEATRE 

GRUP DE PUNTAIRES 

  

INFORMACIÓ

Aquesta plaça va ser el centre neuràlgic del bar-
ri quan pràcticament només tenia dos carrers 
principals: el de Torras i Bages i el de Feliu i Co-
dina. Es coneix popularment pel nom de “Trin-
quis”, que era l’expressió que algú exclamava 
quan al jove cambrer d’un bar que hi havia a 
la plaça, se li trencava un got o un plat. No gai-
re lluny d’aquí, al carrer Torras i Bages, al peu 
d’una de les torres d’alta tensió, es va alçar el 
local de l’Orfeó Catalònia. Aquesta entitat, fundada l’any 1932, que fou 
tancada entre els anys 1939 i 1947, ha tingut un important paper dinamitzador del barri. 
  

Soprano

Cànon

Escenari

Puntes de coixí
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6. ON PODEM VIURE?

CASA INDEPENDENT
Carrer Torras i Bages

Dibuixa el bloc de pisos més alt i una casa independent, camuflada entre 
parets mitgeres. Observa les semblances i les diferències.

Bloc de pisos (1)
                                                                                         
                                                                                   
                                                                                     

Casa independent (2)
                                                                                       
                                                                            
                                                                              

uneix amb fletxes les característiques dels dos habitatges que has 
dibuixat:

Veig ...
M’hi fixo,

i m’adono que és ...
Crec que serveix per...

Em sembla que  
està...

Crec que és ...

 Una casa

 Un bloc de pisos

 Una masia

 Un edifici entre 
mitgeres

 Un edifici independent

 Viure una família

 Viure moltes famílies

 Viure i treballar una família 

 En mal estat

 En bon estat

 Modern

 Antic

 

INFORMACIÓ

Veiem diferents tipus d’habitatges al barri: antics, moderns, de pisos 
o unifamiliars.
Els edificis entre parets mitgeres són els que estan un a continuació 
de l’altre i comparteixen la paret que els separa, que  s’anomena 
mitgera. Poden ser cases unifamiliars o de pisos. De vegades cases 
independents, o a quatre vents, poden quedar tan encaixonades 
que es confonen amb cases entre parets mitgeres sense ser-ho.
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7. ON PUC COMPRAR EL PA? (1)

GIMCANA  AL PEDRÓ
Plaça de Pau Casals

  

INFORMACIÓ

Aquesta és una de les tres places que trobem al llarg del 
carrer Joan Fernández. Més amunt, la plaça Pallars i més 
avall, la plaça de Josep Tarradellas, ens recorden que per 
aquí passen les grans conduccions de la Societat Gene-
ral d’Aigües de Barcelona, que pugen l’aigua a Collserola, 
lloc des d’on es distribueix per la ciutat de Barcelona i que obliguen a mantenir la superfície 
lliure de construccions d’habitatges.
Al voltant, hi podem veure alguns petits comerços, però molts veïns fan les seves compres 
fora del barri: al mercat de Les Planes, al municipi veí de Sant Joan Despí,  o al de Marsans, a 
Gavarra o bé al Centre Comercial Llobregat, a la plaça de Mary Santpere. Per anar al  metge 
també han de sortir del barri, mentre que poden fer esport al Pavelló Municipal de Can Car-
bonell. En aquesta plaça s’hi ha construït el nou edifici del CEIP Ignasi Iglesias.  

                                                                
ACTIVITAT A L’AULA     
Busca i situa aquests serveis i equipaments; fixa’t quins estan al 
barri i quins no:

Escoles:
•      
•      
Mercats:
•      
•      
• Centre d’Assistència Primària:    
      
     
• Hospital      
     
• Pavelló Poliesportiu:   
• Cementiri Municipal
• Comissaria:     
• Bombers
• Centre Cívic:     
• Biblioteca:       
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7. ON PUC COMPRAR EL PA? (2)

GIMCANA AL PEDRÓ

Anem a descobrir el barri del Pedró: 

Per grups responeu les preguntes del vostre equip i feu una petita 
enquesta entre els veïns del barri. Quan feu preguntes, recordeu-vos de demanar-ho si us plau  i 
de donar les gràcies.

Busqueu o informeu-vos sobre els diferents llocs de la taula i apunteu-ne 
el nom si el sabeu. Si es poden trobar al barri, preneu nota de l’adreça, i si no, del barri o població 
més propers on es poden trobar.

EQuIP
NORD

On puc comprar el pa? On puc anar al metge? 

NOM DEL LOCAL:

BARRI O POBLACIÓ:

ADREÇA:

EQuIP
SuD

• On puc comprar roba? • On puc anar a treure llibres en préstec?

NOM DEL LOCAL:

BARRI O POBLACIÓ:

ADREÇA:

EQuIP
EST

• On puc anar a menjar un entrepà? • On puc trobar un mercat, amb parades de 
productes frescos? 

NOM DEL LOCAL:

BARRI O POBLACIÓ:

ADREÇA:

EQuIP
OEST

• On puc anar a comprar una aixeta? • On puc anar a  fer tallers amb altres nens 
i nenes?

NOM DEL LOCAL:

BARRI O POBLACIÓ:

ADREÇA:

Pregunteu a les persones grans del barri (com a mínim a una):

EQuIP NORD      -      EQuIP SuD      -      EQuIP EST      -      EQuIP OEST

• A quina província ha nascut vostè? • Quants anys fa que viu al barri?

1r enquestat

2n enquestat

3r enquestat
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7. ON PUC COMPRAR EL PA? (3)

GIMCANA AL PEDRÓ

Anem a descobrir el barri del Pedró, subterrani. 

Amb fletxes, assenyaleu al plànol on podem trobar aquests testimonis:

EQuIP NORD      -      EQuIP SuD      -      EQuIP EST      -      EQuIP OEST

 Torre de línia d’alta tensió 10

 

 Aigua potable

    
     Gas Natural 
 Contenidors per a:               

   Material de rebuig        

   Vidre                          
   Plàstic i llaunes
   Cartró i paper                  
   Matèria orgànica

 Enllumenat Públic

  Clavegueram   

Altres:            

10] Dossier desembre 2001. Geocities [en línia] [ref. 26 gener 2007] disponible en web a: http://www.geocities.com/

mauletslasafor/documents/iperqueencontra.htm

INFORMACIÓ

A la ciutat hi ha tot un món subterrani que no veiem però que és 
molt important per a la vida diària dels ciutadans: el subministra-
ment d’aigua potable, gas, electricitat.., o l’eliminació dels residus. 
A través de les tapes i reixes, podem seguir la pista d’aquests serveis. 
Hi ha diverses maneres d’eliminar residus. A més de les clavegueres, 
hi trobem els contenidors. 
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8. SEMPRE HA ESTAT AQUÍ, EL CEMENTIRI? 

LA CIUTAT DELS MORTS
Carrer Sevilla

11

Mireu de localitzar aquesta creu i preneu nota de la inscripció que hi ha:

 

Creieu que es tracta de la mateixa creu?

 SÍ          NO

11]  Gelabert, E. Cornellà de Llobregat. Història, arqueologia, folklore. Barcelona AGM. 1973. pàg 191

INFORMACIÓ

Antigament, el cementiri estava situat al costat de l’església de 
Santa Maria, on ara hi ha la plaça de l’Església. Amb el creixe-
ment de les ciutats i el canvi d’algunes lleis, els cementiris van 
passar a ser municipals i es van anar traslladant a zones menys 
habitades, als afores de les poblacions. El de Cornellà va ser 
inaugurat l’any 1885. El 1888 es va establir un servei de carruat-
ges funeraris per no haver de fer els trasllats a peu. 
______
Segons explica Eduard Gelabert i Fiet, “L’any 1906, va tenir lloc la col·locació d’una creu de pedra, 
que és la que es troba encara a la porta d’entrada al cementiri, com a promesa feta per un grup 
de prohoms de Cornellà, entre els quals recordem els germans Pere i Pius Cuxart, Baldiri Cortada, 
Miquel Xartó i Josep Mariné Casas, ...” 
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9. QUI LES HA CONSTRUÏT?

MÉS CASES PER VIURE
Carrer Sevilla

Observeu la casa i responeu entre tots

Veig ...
M’hi fixo,

i m’adono que és ...
Crec que serveix per...

Em sembla que  
està...

Crec que és ...

 Una casa

 Un bloc de pisos

 Una masia

 Un edifici entre 
mitgeres

 Un edifici independent

 Viure una família

 Viure moltes famílies

 Viure i treballar una família 

 En mal estat

 En bon estat

 Modern

 Antic

  

INFORMACIÓ

En aquesta cruïlla, hi trobem dos carrers que porten el nom de  ciutats 
i  províncies de la Comunitat autònoma d’Andalusia: Sevilla i Granada. 
Formen part de l’ordenació que es va fer a la dècada de 1950, quan 
l’augment de la població per l’arribada continuada d’immigrants, prin-
cipalment  procedents del sud de la Península ibèrica, va fer que algu-
nes famílies es construïssin els seus propis habitatges. 

                                                                
ACTIVITAT A L’AULA     
Fes una proposta de planta per construir un habitatge bàsic, en el 
que pogués viure una família de 5 persones:

7 m

3 m

finestra

porta
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10. ÉS UNA ESCULTURA O UN TUB?

TUBOS BONNA                   
Plaça Josep Tarradellas

Saps què hi ha a l’edifici del fons de la plaça que té aquest cartell? 

           

Dóna una volta a aquesta peça i digues què en penses.
Et pot servir de pista el guió que tens més avall: 

Hi ha dues parts ben diferents, observa-les i respon:

La part de sota La part del damunt
Què és cada part?

Quina forma tenen?

Com diries que són les 
mides i el pes de cada 
una?

Quina sensació et fa 
cada una?

En què et fa pensar el 
fet que estiguin juntes?

INFORMACIÓ

Justament en aquesta plaça hi havia hagut la fàbrica de mate-
rials per a la construcció d’Amado Bonna, coneguda popular-
ment com a “Tubos Bonna”. Inaugurada l’any 1923, es dedica-
va a fer tubs de ciment de tot tipus, per a clavegueres i altres 
conduccions soterrades. L’escultura de Paulí Collado recorda la 
desapareguda fàbrica.
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11. QUÈ HEM VIST? (1)

CLOENDA 
Plaça Josep Tarradellas

A veure què recordes del què has après:
fes una creu als elements que  has vist i treballat al llarg de l’itinerari i 
completa’n les dades si és necessari.

 Castell de Cornellà                                                          

 Plaça de                                         Cases  al carrer                              

 antiga Masia de Can Trabal  Mercat

 Parròquia de                                            Museu

 Plaça                                            Escultura de Paulí Collado on hi havia
la fàbrica                                      
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11. QUÈ HEM VIST? (1)

 Casa a quatre vents del
carrer                                                             .

 Fàbrica de                                           , i taller
d’escultura de                                             .

 Biblioteca Central  Pavelló Municipal de                                      . 

 Orfeó                                                   .  Ajuntament

 Estació dels Ferrocarrils Catalans  Cementiri Municipal

                                                     .   Hort, al carrer Marià Benlliure

 Plaça de Pau Casals   Auditori
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L’itinerari que hem fet pel barri del Pedró

 

➊

➋

➌

➍➎

➏
➐

➑

➓
⓫

➒

Orfeó CatalòniaPlaça Àngel GuimeràCarrer Torras i Bages

Plaça de la Santa Missió

Trambaix

Plaça de Pau Casals

Parròquia Sant Miquel

Can Bagaria

Cementiri

Cases del Carrer Sevilla

Bombers

Plaça Josep Tarradellas

Pavelló Can Carbonell
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Tornem a l’escola:
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Activitat a l’aula

Recordem el barri des de l’aula

A l’aula, completa el quadre amb els noms dels elements que has vist o 
has treballat.

Retalla les imatges dels elements que has vist o treballat per dins de la 
ratlla de punts i enganxa-les al plànol de l’itinerari. No t’oblidis de posar 
el nom de cada cosa al costat, amb bona lletra. 

Acaba les activitats que han quedat pendents en algunes fitxes.

Si et vingués a veure un amic de fora de Cornellà, què t’agradaria 
ensenyar-li d’aquest barri?
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Activitat a l’aula

Pots fer un dibuix del que més t’ha agradat d’aquest itinerari.
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