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1. Els barris de Cornellà: Sis itineraris didàctics

Des de fa anys, a Cornellà hi ha hagut diverses iniciatives educatives 
entorn del patrimoni històric, artístic i natural de la ciutat. Algunes d’aquestes propostes van 
sorgir del col·lectiu docent i han quedat circumscrites a nivell de centre educatiu o han adquirit 
format de crèdit de síntesi per a l’ESO. D’altres s’han emmarcat en actes ciutadans més amplis, amb 
un caràcter puntual.

Des del 1997, el Departament de Patrimoni Cultural i el Departament 
d’Educació de l’Ajuntament de Cornellà han endegat una línia d’itineraris històrics de descoberta 
del patrimoni de la ciutat, adreçats als centres docents per als cursos d’Educació Secundària. 

Aquests itineraris, però, no són adequats per als cursos de Primària, 
que al Cicle Mitjà treballen el barri i la ciutat. Per a aquesta etapa educativa calia elaborar una 
proposta específica adaptada, no només al seu nivell sinó també als seus centres d’interès, és a 
dir, el barri i la ciutat, des d’una perspectiva àmplia que inclogués aspectes històrics, però també 
urbans, socials, ambientals i culturals.

Actualment a Cornellà hi ha definits set  barris, alguns dels quals, però, 
inclouen diverses unitats territorials, com és el cas del barri Almeda, que inclou Femades, Solanes 
i Millàs. Pel que fa a Fontsanta-Fatjó, es tracta de dos barris històricament diferenciats, però que 
administrativament es contemplen junts. 

A la proposta que presentem, hem mantingut en general  aquesta divisió, 
excepte en el cas dels barris Centre i Riera, que tractarem  conjuntament. Per tant, hem definit sis 
itineraris didàctics diferents:

PEDRÓ

GAVARRA

CENTRE

RIERA

ALMEDA

SANT ILDEFONS

FONTSANTA-FATJÓ

1. Centre – Riera
2. Fontsanta – Fatjó
3. Gavarra 
4. El Pedró
5. Almeda
6. Sant Ildefons
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Es tracta de sis itineraris didàctics iguals pel que fa als objectius pedagògics 
i al plantejament metodològic, però clarament diferents pels seus continguts territorials específics.  
Això permet planificar un treball de coneixement de la ciutat a curt i llarg termini amb els nens i 
nenes de Cornellà.

Aquest treball començaria al Cicle Mitjà d’Educació Primària, amb 
un primer itinerari pel barri a què pertany el centre docent que, generalment, és el barri on 
resideixen els mateixos alumnes. Es tractaria d’una primera descoberta de l’entorn més proper i 
familiar, al llarg de la qual la novetat seria, més que el propi territori, la manera d’aproximar-s’hi i 
el plantejament metodològic a l’hora d’observar-lo. El fet de situar aquest entorn proper i familiar 
en el punt d’observació com a tema d’estudi i d’interès afavorirà, a més d’un millor coneixement, 
la seva valoració i estimació. 

El treball de coneixement de la ciutat podria continuar en els cursos 
següents – quart, cinquè o sisè d’Educació Primària - amb la realització d’altres itineraris per 
diferents barris de la ciutat, seleccionats segons el criteri de l’equip docent.

A partir d’un plantejament metodològic que aleshores ja els seria familiar, 
pel treball fet en cursos anteriors entorn del propi barri, els nens i nenes podrien ampliar l’abast 
de la seva descoberta de la ciutat a altres barris.

Així, progressivament, els alumnes adquireixen i consoliden uns continguts 
procedimentals relacionats amb l’observació directa i la deducció i, a la vegada, construeixen 
interiorment la seva noció de ciutat.
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2. El Barri del Pedró

El barri del Pedró, situat a la part alta de Cornellà, a les primeres terrasses 
de la serralada de Collserola,  sorgeix a principi del segle XX amb la instal·lació de diverses fàbriques 
al costat de l’estació del Ferrocarril de Barcelona a Martorell. El barri creix cap al nord-est, entre 
la carretera d’Esplugues, construïda els anys 20, i el terme de Sant Joan Despí. Aviat adquireix 
una personalitat pròpia que es reflecteix en una activa vida associativa i en l’aparició de diverses 
entitats de cohesió social, com ara l’Orfeó Catalònia o la parròquia de Sant Miquel.

Els dos eixos de comunicació que voregen el barri, el tren i la carretera, 
l’han abocat tan  sovint a mirar cap a Sant Joan Despí, com al barri veí  de Gavarra. La història del 
barri del  Pedró s’associa a la del moviment obrer i a les reivindicacions col·lectives, especialment 
aplegades sota el paraigua de la parròquia de Sant Miquel. Tot i que entre casa i casa fins fa poc 
temps encara s’hi podia trobar algun hort, l’activitat agrícola no ha tingut en aquest barri el  pes 
que va tenir a la part baixa de Cornellà. 

Les primeres construccions, majoritàriament de planta baixa i pis, 
responen a una ocupació generosa del terreny, en què encara no es palesava la manca de sòl. 
Progressivament, els habitatges van créixer en alçada, però mai han arribat a les dimensions dels 
blocs de Sant Ildefons o de Fontsanta, construïts més tardanament.  Al barri hi trobem també 
el cementiri municipal, que va ser traslladat l’any 1885 des de la seva antiga ubicació a la plaça 
de l’Església. En els darrers anys, el barri s’ha beneficiat del traçat del Trambaix, un modern i 
eficaç sistema de transport de viatgers, que ha millorat la seva comunicació amb el barris Centre i 
Fontsanta-Fatjó de Cornellà, i amb les properes ciutats de Sant Just Desvern, Esplugues, L’Hospitalet 
de Llobregat i Barcelona.  

L’itinerari  està pensat  com un treball de descoberta en el què els nens i 
nenes, a partir de l’observació, el joc i la deducció, coneixeran  o   tornaran a descobrir  un entorn 
que, per la seva proximitat, no s’havien aturat a observar amb prou atenció. 

Al llarg del recorregut, els alumnes treballaran diversos aspectes del 
barri, com ara la urbanització del territori, la indústria, els serveis, l’habitatge, el comerç, l’origen 
de la població, els elements patrimonials més representatius o algunes dades de  la seva història.

Es tracta d’un recorregut a peu, en què el grup classe va acompanyat per 
una  monitora o monitor  i la mestra o mestre. Per a les distàncies més llargues, es podrà fer ús del 
Trambaix.

L’itinerari comença en un extrem del carrer Joan Maragall, prop de la 
rotonda de la Carretera d’Esplugues, on els nens i nenes ubicaran en el plànol alguns dels elements 
característics que es poden veure des d’aquest punt i, amb l’ajuda d’una brúixola, descobriran cap 
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a on estan orientades les poblacions i els barris veïns. Un cop situats,  agafaran el tramvia per 
anar a can Bagaria, on veuran un altre testimoni de l’activitat industrial del barri, que també és 
un dels elements més importants del patrimoni industrial de la ciutat i de Catalunya.  Descobriran 
els diversos edificis que integren el conjunt. De baixada cap a la Plaça Pau Casals,  passaran per 
davant de la parròquia de Sant Miquel i la Plaça Àngel Guimerà, coneguda popularment com la 
plaça del Trinquis, on podran veure l’Orfeó Catalònia. Ubicaran aquests elements en un plànol 
parcial del barri. A la Plaça Pau Casals hauran de descobrir, per equips, algunes dades sobre la vida 
al barri tot preguntant als vianants i observant l’entorn. Seguint amb  el recorregut, també hauran 
de reprendre la tasca d’ubicar els elements destacats en un altre plànol parcial, fins arribar a la 
Plaça Josep Tarradellas, on descobriran com un testimoni de l’activitat industrial pot ser reciclat en 
escultura al carrer.  L’itinerari s’acabarà amb una activitat de cloenda que ha de servir  per  repassar 
alguns dels temes treballats al llarg del recorregut. 

El Quadern de Descoberta dels alumnes és un material individual que 
inclou la presentació de l’activitat, les qüestions de treball previ, el treball de camp i el treball 
posterior. Per tant, l’itinerari no és tan sols una sortida de dues hores sinó que consta, almenys, de 
tres sessions:

• Una primera sessió d’introducció i treball d’alguns conceptes previs, uns 
dies abans de fer el recorregut , conduïda pel mateix docent.
 
• Una segona sessió al carrer - l’itinerari pròpiament dit -, centrada en el 
treball de camp i de descoberta, conduïda pel monitor o monitora.

• I una tercera sessió de cloenda, per tancar les qüestions que hagin 
pogut quedar  inacabades al llarg del recorregut i fer els exercicis de 
síntesi i repàs, conduïda pel docent.

Amb aquesta proposta es pretén treballar els tres tipus de continguts 
referits en els Dissenys Curriculars:

• Uns continguts conceptuals relacionats amb el coneixement de l’entorn.

• Uns continguts de procediment referits al treball de descoberta de 
l’entorn a partir de l’observació, la deducció o la informació oral.

• Uns continguts relacionats amb l’actitud,  relatius al respecte i l’estima 
pel propi entorn urbà, a fi i efecte de fomentar actituds responsables i 
cíviques envers els espais públics. 
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3. Fitxa de l’activitat 

Nivells educatius Educació Primària:
 Cicle Mitjà
 Cicle Superior

Objectiu Conèixer els orígens i les característiques fonamentals del  barri del Pedró, com 
ara la seva configuració, la població, els serveis, el  comerç, etc.

Temes que es tractaran
 • La formació i transformació del barri 
 • La gent del barri: origen de la població, vida associativa…
 • Viure al barri:  edificis, infrastructures, comerç...
 • Les formes i els colors al barri: edificis, obres d’art, parcs...
 • La transformació contínua: plans urbanístics, nous serveis...

Punts d’interès
 1. Orientació des de la rotonda de Plaça de la Santa Missió
 2. Trambaix
 3. Can Bagaria
 4. Recorregut per la carretera d’Esplugues, carrer Feliu i Codina,  

 plaça Àngel Guimerà, carrer Torres i Bages i  carrer Mariano Benlliure.
 5. Plaça Pau Casals
 6. Recorregut pel carrer Mariano Benlliure, carrer Sevilla i
  carrer Ignasi Iglesias
 7. Plaça Josep Tarradellas 

Durada 2.30 h

Modalitat Guiat pel monitor/a i a peu.

Material 
 Dossier didàctic per als alumnes
 Dossier per al mestre
 Eines de treball per als nens/es: brúixola,…
 Material de suport a l’itinerari: imatges…

Dies i horari de funcionament De dilluns a divendres, de 10h a 12h.
 Informació i inscripcions: Departament d’Educació de Cornellà 93 377 99 11

Us recordem que: 
 Cal venir esmorzats.
 Cal dur calçat còmode.
 A l’estiu, cal dur gorra i aigua.
 Cada nen/a ha de portar el dossier de descoberta.
 Cal dur llapis, goma i algun suport per treballar.
 És recomanable tenir fets els 4 equips de treball. 
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4. Objectius

4.1. Objectius Generals

• Treballar la idea de barri com a unitat territorial característica dins d’una ciutat com Cornellà.
• Conèixer el barri del Pedró i les seves principals característiques, com ara la seva configuració, 

la població, els serveis, el comerç, etc. 
• Treballar pautes d’observació de l’entorn i la comunicació amb els veïns per tal d’extreure’n 

conclusions pròpies.
• Treballar processos de relació i deducció per a la comprensió de l’entorn.
• Fomentar el respecte i l’estima  pel barri del Pedró i, per extensió, de la ciutat.
• Ajudar a la cohesió social del barri, tot promovent el civisme i la convivència en un entorn urbà 

comú.

4.2. Objectius Didàctics

1. Situar el barri en el context del municipi i de la comarca, així com conèixer els seus límits 
geogràfics principals.

2. Conèixer el nom del barri, Pedró, així com el seu origen.
3. Identificar alguns topònims locals: camí vell d’Esplugues, la plaça del Trinquis, o els noms de 

diversos carrers del barri que recorden personalitats destacades en diversos àmbits culturals i 
socials.

4. Treballar l’observació en directe d’espais panoràmics i en  documents gràfics.
5. Comprendre la transformació del barri amb el pas de temps a partir de fotografies antigues.
6. Diferenciar les principals etapes de formació/transformació del barri.
7. Conèixer les necessitats bàsiques d’un nucli urbà: subministraments d’aigua, llum i gas, 

instal·lació de clavegueram, centres docents, atenció sanitària, comerços i espais públics de 
caràcter cívic.

8. Observar i comparar els diferents espais urbans: carrers, places, accessos. 
9. Observar i comparar els diferents tipus d’edificis: fàbrica, blocs de pisos, cases entre mitgeres, 

poliesportiu.
10. Distingir les característiques de la població del barri en les seves principals etapes de formació.
11. Situar les poblacions veïnes.
12. Conèixer i valorar el patrimoni històric, artístic i cultural  del barri: Can Bagaria, Parròquia de 

Sant Miquel, Orfeó Catalònia, escultures de Jordi Rocosa o escultura de Paulí Collado.
13. Potenciar el treball en grup i el respecte vers l’opinió dels altres.
14. Fomentar el sentit crític i participatiu com a ciutadans.
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5. Relació amb els continguts curriculars

Continguts de 
procediments

Continguts de fets, 
conceptes i sistemes 
conceptuals

Continguts d’actituds, 
valors i normes

ÀREA DE LLENGUA 
CATALANA I 
LITERATURA

• Comprensió d’ordres, 
relats, explicacions i argu-
mentacions senzilles.
• Relació text-imatge: 
combinació de diferents 
recursos comunicatius.

• Constància en l’audició 
atenta com a mitjà per a 
la comunicació.
• Interès per participar i 
fer-se entendre en mis-
satges orals amb argu-
mentacions i explicacions 
senzilles.
• Interès a ampliar el 
vocabulari i conèixer el 
significat de les paraules.

ÀREA DE 
CONEIXEMENT DEL 
MEDI: SOCIAL I 
CULTURAL

• Reconeixement de sím-
bols, grafismes i logotips 
que representen llocs o 
serveis.
• Realització i interpretació 
de plànols i mapes senzills.
• Utilització de fonts sen-
zilles d’informació directa 
i indirecta: observació, 
consulta de documents, 
testimonis de persones, 
observació i consulta de 
fotografies, visualització 
de reportatges, consulta de 
plànols i mapes.
• Processament de les 
informacions i comparació 
d’aquestes amb la pròpia 
experiència.
• Expressió de conclusions 
mitjançant text escrit, 
dibuix i simulacions.
• Ús de tècniques d’obser-
vació, descripció i anàlisi 
per expressar fets, situaci-
ons i informacions

• Identificació d’alguns 
dels diferents elements 
que componen un sistema 
humà: hàbitat, xarxes de 
comunicació, activitats 
econòmiques.
• Els paisatges humanitzats: 
rurals, industrials, urbans.
• La transformació dels pai-
satges a través del temps i 
de la història.
• La localitat i la comarca.
• El comerç: les grans su-
perfícies i el petit comerç.
• Els mitjans de transport. 
Els sistemes de transport 
per carretera i tren.
• Manifestacions de cultura 
popular i festives caracte-
rístiques de Cornellà.
• Principals serveis públics 
del municipi.
• Els paisatges com a testi-
monis del passat.
• Trets bàsics de la història 
de Cornellà i de la comarca.

• Valoració del patrimoni 
històric i artístic. 
• Interès i esforç en la 
realització del treball 
sobre la realitat que ens 
envolta.
• Interès per obtenir 
informacions precises.

ÀREA DE 
CONEIXEMENT DEL 
MEDI:  NATURAL

• Diversitat d’entorns físics: 
les formacions geològiques 
del nostre paisatge.
• Orientació i posició: els 
punts cardinals. 

• L’espècie humana com 
a agent transformador 
del paisatge: la gestió de 
l’aigua, els residus de l’acti-
vitat humana.

ÀREA D’EDUCACIÓ 
ARTÍSTICA. VISUAL I 
PLÀSTICA

• Exploració sensorial de 
l’entorn 
• Observació directa de 
conjunts d’elements.
• Representació de formes 
a partir de l’observació del 
natural.

• L’entorn com a mitjà 
d’informació. Els sentits i el 
món visual.
• La percepció del món 
visual a través dels sentits.
• El llenguatge plàstic com a 
mitjà de coneixement, d’ex-
pressió i  de comunicació.
• El fet artístic.

• Manifestació de curiosi-
tat per observar.
• Apreciació sensible de 
l’entorn.
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6. Temes a tractar i continguts

1. Què éS uN BARRI? 

2. CORNELLÀ DE LLOBREGAT

3. EL BARRI DEL PEDRÓ 

4. ELEMENTS PATRIMONIALS

5. LA GENT DEL BARRI 

6. LA VIDA CuLTuRAL I ASSOCIATIVA
 6.1. Algunes entitats del barri
 6.2. Principals activitats

7. VIuRE AL BARRI: 
 7.1. Diferents tipus d’habitatge
 7.2. L’ordenació del territori: l’urbanisme
 7.3. Serveis bàsics al barri
 7.4. El manteniment de la ciutat

8. ELS SECTORS ECONòMICS

9. MITJANS DE TRANSPORT I PRINCIPALS VIES DE COMuNICACIÓ
 9.1. El transport
 9.2. Les vies de comunicació
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7. Continguts

1. QUÈ ÉS UN BARRI?

CONCEPTES DE BARRI I DE CIuTAT:
El procés de construcció d’una ciutat és diferent segons els casos i està 

determinat per les característiques del territori, la història econòmica i social dels seus habitants 
i la relació amb altres nuclis habitats de l’entorn. Generalment, comença amb un petit conjunt 
de cases situades al voltant d’una església o d’un castell. Pot ser que amb el temps augmenti el 
nombre d’habitants i el nombre d’edificis, i aquell primer nucli es converteixi en el centre d’una 
localitat cada cop més gran.

Els carrers poden ser petits i irregulars quan segueixen l’antic traçat d’un 
camí. De vegades, també segueixen el curs d’antics torrents. A Cornellà n’hi havia que baixaven 
des de Collserola en direcció al riu, especialment quan plovia. Avui, aquests torrents han estat 
canalitzats, fan de clavegueres i per això no els veiem, però de vegades ens en queden els noms. 
Els carrers també poden ser amples i rectes, quan han estat prèviament traçats sobre un plànol 
per algú.

Amb el pas del temps poden començar a aparèixer nous conjunts de 
cases, una mica apartats del centre. Alguns en diuen barriades o ravals. Si la població segueix 
creixent, la construcció de nous edificis i carrers no s’atura. El centre i les barriades es toquen i 
formen una gran localitat que pot rebre el títol de ciutat.

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: el Pedró, Fontsanta, Almeda, Gavarra, 
Fatjó, etc.. 

Els barris estan formats per edificis d’habitatges i altres tipus d’edificis de 
funcions diverses, distribuïts en un traçat urbanístic determinat, condicionat per la seva geografia i 
la història social. Els barris solen tenir una història comuna que explica la formació dels seus carrers 
i places i la construcció dels seus edificis. Generalment es comença construint els habitatges i, amb 
el temps, s’aconsegueix tenir els diferents serveis bàsics, com ara escoles, serveis sanitaris, centres 
socials o botigues. Hi ha altres serveis que són importants, però que no es troben a cada barri sinó 
en alguns, o bé només en un de sol o, de vegades, només en algunes ciutats, com per exemple: 
hospitals, museus, biblioteca, poliesportiu, aeroport, parc zoològic, ...

2. CORNELLÀ DE LLOBREGAT

El terme municipal de Cornellà de Llobregat s’estén el marge esquerre 
del riu Llobregat i el peu de muntanya de la Serra de Collserola. Ocupa una superfície de 6,90 Km2. 
Pertany a la comarca del Baix Llobregat i també forma part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Actualment forma un continu urbà amb les ciutats veïnes. És la ciutat més poblada de la comarca 
del Baix Llobregat (uns 85.000 habitants l’any 2007) i l’exemple més clar del fort creixement dels 
anys 60 i 70 que va afectar totes les ciutats del voltant de Barcelona.

La ciutat està comunicada amb Barcelona  mitjançant autobús, metro, 
tren, ferrocarrils catalans i, a partir del 2004, el tramvia. Amb la resta de Catalunya es comunica 
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principalment mitjançant el ferrocarril. A l’Intercanviador de Cornellà Centre conflueixen el metro, 
el tren i el tramvia. A Cornellà és on s’enllacen la Ronda Litoral i la Ronda de Dalt, en el Nus del 
Llobregat. El Cinturó Litoral connecta la ciutat amb l’autopista A-2.

Actualment,  a Cornellà ja no queda sòl rural i ha deixat d’augmentar la 
qualificació de sòl industrial. La major part del territori  és actualment sòl urbà o urbanitzable i, en 
molta menor mesura, sòl mixt i terciari.

Cornellà està format per sis barris diferents: Centre-Riera, Almeda, 
Fontsanta-Fatjó, Gavarra, el Pedró i Sant Ildefons. No va rebre el títol de ciutat fins a l’any 1966 i 
ho va fer a causa de la seva puixança demogràfica i industrial.

3. EL BARRI DEL PEDRÓ

CARACTERíSTIQuES TERRITORIALS:
El barri del Pedró, de 619.615 metres quadrats, s’estén per damunt de la 

via del tren, entre la carretera d’Esplugues i l’avinguda de les Flors, que el separa de Sant Joan 
Despí.  Es troba, per tant, a la part  alta de la ciutat, sobre les primeres terrasses de la Serralada de 
Collserola, amb  un pendent natural parcialment camuflat sota l’asfalt.  El Pedró va ser el primer 
nucli de creixement situat fora dels límits de la zona del Centre i sobre el límit marcat per la via 
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del ferrocarril. El seu naixement es troba estretament associat a l’augment notable de l’activitat 
industrial característica dels dos primers decennis del segle XX. Encara avui una bona part del 
barri és ocupada per polígons industrials, com ara els d’Ignasi Iglesias-Siemens i Can Bagaria. A 
principi del segle XX, la Societat General d’Aigües de Barcelona havia construït les grans canonades 
soterrades que feien arribar l’aigua, des de la seva central de Cornellà, als dipòsits de la muntanya 
de Sant Pere Màrtir. Aquesta instal·lació, que segueix el traçat del carrer Joan Fernández, va limitar, 
per motius de seguretat, la construcció d’edificis al seu damunt, cosa que va donar lloc a les tres 
places que trobem al llarg d’aquest carrer.

 
EL NOM
Segons la Gran Enciclopèdia Catalana, un pedró pot ser una “pedra 

posada a terra per sostenir un altar o una creu”, o bé 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 ...”. Per extensió, 
també s’anomena pedró la “columna o pilar solt, especialment la que inclou una inscripció que 
recorda algun fet memorable.” A la seva obra sobre la toponímia de Cornellà de Llobregat, Josep 
Llobera recull el testimoni popular segons el qual hi havia una creu de pedra al punt més alt del 
terme de Cornellà, lloc en què confluïen els termes de Cornellà,  Sant Joan Despí i Esplugues. La 
creu podria haver estat destruïda al segle XVIII. 

Tot i que el barri comença a partir de la via del tren,  el nom de Pedró 
s’utilitza generalment per designar la zona habitada, just per sobre del polígon industrial. Encara 
que  la grafia Padró és molt estesa, Josep Llobera prima la forma Pedró, amb e. 

4. ELEMENTS PATRIMONIALS

El Pedró és un barri relativament jove, el patrimoni històric material del 
qual es remunta a l’època de la segona etapa d’industrialització. Conserva, però, altres elements 
patrimonials menys tangibles, com els topònims. A més del nom del mateix barri, hi trobem un 
petit carrer que porta el nom de Camí Vell d’Esplugues. El conjunt patrimonial del Pedró per 
excel·lència és Can Bagaria, el valor històric i arquitectònic del qual sobrepassa, no ja els límits del 
barri, sinó també els de la ciutat i la comarca:

CAN BAGARIA.
Podríem dir que, juntament amb el recinte de la Societat General d’Aigües 

de Barcelona, és un dels màxims exponents de l’arquitectura industrial modernista de la ciutat, 
inclosa en una publicació sobre els 100 millors exemples de  patrimoni industrial de Catalunya.  
Situada a la carretera d’Esplugues, aquesta fàbrica tèxtil fou construïda per l’arquitecte Modest 
Feu i Estrada entre 1920 i 1925, per iniciativa de l’industrial barceloní Eduard Bagaria i Vidal. 

 
El conjunt consta d’un gran edifici central que està format per tres naus 

paral·leles. Les dues laterals són  més amples;  a la de l’esquerra hi havia la secció de filatura i 
metxeres mentre que a la de la dreta hi havia els telers. La nau del mig era la  de serveis i oficines. 
Aquest edifici central és rodejat per una combinació de tres naus més en forma d’u, als extrems de 
la qual trobem la casa dels porters amb una bàscula sota el porxo d’entrada i la casa del director, 
construïda l’any 1926. Gairebé totes les naus són cobertes a dues aigües amb claraboies zenitals. 
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La primera nau que trobem en entrar al recinte, però, és coberta amb voltes decreixents. A banda 
del treball del ferro en els pilars  de foneria, els tirants i l’ús puntual de ceràmica vidrada, és 
especialment interessant l’ús del maó com a material constructiu i decoratiu a la vegada.

5. LA GENT DEL BARRI: 

Segons les dades del padró municipal de 31 de desembre de 2007, al barri  
Pedró hi estaven empadronats 6.429 habitants. Si bé l’any 1901 encara no consta com a barri, el 
1930 ja es troba plenament definit, amb uns 570 habitants que, sumats als 86 de Gavarra, són els 
656 de la secció VIII Pedró-Oriolas  del Padró Municipal. Recordem que Cornellà tenia, aleshores, 
una població total de 7.096 habitants. 

El barri del Pedró sorgí els anys 20 del segle passat arran de la progressiva 
instal·lació de diverses fàbriques, tot seguint el traçat de la carretera de Cornellà a Fogars de 
Tordera, actual carretera d’Esplugues. En observar les dades sobre el nombre de treballadors, 
podem pensar que una gran part vivien a prop de les fàbriques i alguns al barri del Pedró, on 
l’any 1930 hi havia empadronats més de 500 habitants. Així es pot comprovar del quadre que 
especifica l’any de fundació de les fàbriques i el nombre de treballadors que ocupaven.

Inici Indústria Treb. 1923 Treb.1932

1908 Unión Vidirera de España S.A. (hereva de Juan Giralt Laporta 1898) 204 340

1910 SIEMENS 389 510

1910 Sociedad General de Cables 85 124

1923 Tubos Bonna 120 20

1925 Can Bagaria 190

TOTALS 798 1.174

Si bé el motor principal que donà origen al barri va ser la progressiva 
instal·lació d’establiments industrials, s’ha de destacar també l’arribada d’un contingent de 
població que construí un tipus d’habitatge que es feia servir de segona residència. Aquestes 
famílies, majoritàriament procedents de Barcelona i dels municipis de la rodalia, s’aprofitaren de 
l’oferta de terrenys per edificar i moltes vegades hi construïren cases de planta baixa rodejades 
d’hort i jardí. Aquesta particular tipologia constructiva ha perdurat fins a èpoques força recents i 
ha atorgat al barri una personalitat pròpia i definida. 

6. LA VIDA CULTURAL I ASSOCIATIVA

Els veïns del barri es van organitzar des dels primers anys de la seva 
existència, primer entorn de l’Orfeó Catalònia i després, durant els anys de postguerra, al voltant 
de la parròquia de Sant Miquel.
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ALGuNES ENTITATS DEL BARRI
Les primeres entitats associatives anaven destinades a cobrir les necessitats  

d’una població treballadora i amb pocs recursos: l’any 1931 sorgí  la Cooperativa Obrera del Pedró, 
també coneguda com la Cooperativa Familiar del Pedró, que alguns autors consideren el primer 
l’embrió de l’Orfeó Catalònia.

L’entitat més emblemàtica del barri és, sens dubte, l’Orfeó Catalònia, 
fundat l’any 1932 al “Bar Mayor” del carrer Torras i Bages. En poc temps, aquesta associació  de 
caire cultural i recreatiu va esdevenir la principal impulsora de les activitats festives i culturals 
del barri, amb influència, també, al barri veí de Gavarra. L’entitat va ser clausurada després de 
la Guerra Civil per raó de la seva filiació republicana i catalanista, fins que va poder tornar a  
continuar l’activitat l’any 1947, amb les seccions de coral, teatre, cinema, escacs o excursions. 
L’autor Josep Llobera recorda vagament que antigament s´hi havien projectat pel·lícules de caire 
científic amb títols com ara  “Cómo se nace”. Inicialment  es donava un tracte diferent segons el 
gènere, i les dones van tardar un temps a poder-ne ser sòcies. L’entitat es va fer ressò, també, 
de les noves inquietuds i sensibilitats culturals aportades pels nombrosos socis arribats d’arreu 
de l’Estat, especialment d’Andalusia, tot acollint el grup poètic Miguel Hernández que s’havia 
format recentment al barri. El local, situat en uns terrenys del carrer Torras i Bages que van 
costar més barats per trobar-se afectats per una de les vuit torres d’alta tensió instal·lades a 
Cornellà, va ser reformat el març de 1999. El penell de l’entitat és obra de Paulí Collado . De les 
seccions actuals cal destacar-ne la coral Orfeó Catalònia, el grup dramàtic Catalònia Teatre, el 
Club d’Escacs Padró i el Grup de Puntaires.

També és rellevant per al barri el Club Atlètic Pedró, fundat el 1946 i 
que amb la finalitat de recollir diners per començar la temporada, va organitzar la primera Festa 
Major, per Sant Miquel, un any abans de la reobertura de l’Orfeó Catalònia.

Menció especial mereix la parròquia de Sant Miquel, sorgida en el si de 
l’Orfeó Catalònia els anys 50, quan es va començar a reivindicar una segona parròquia per a la 
part alta de Cornellà, als  barris de Pedró i Gavarra.   No va ser fins l’any 1954, però,  que el bisbe 
de Barcelona va autoritzar la fundació de la nova parròquia i es va començar a construir el temple 
parroquial, tot anomenant  un rector. Inicialment compta amb un local, cedit per un feligrès, situat 
a la carretera d’Esplugues. La seva creació va anar estretament lligada a la de l’escola Sant Miquel 
ja que, davant la urgència de solucionar les necessitats educatives del barri, des del començament 
es crea una vocalia pro obres escoles parroquials. Al mateix temps, la parròquia va substituir 
durant els primers anys de la postguerra el paper de dinamitzador cultural que tradicionalment 
havia exercit l’Orfeó Catalònia, que va ser clausurat fins a l’any 1947.  

També cal esmentar l’esplai Mowgli, impulsat l’any 1971 des de la 
parròquia de Sant Miquel, avui Centre Infantil i Juvenil Mowgli, que es troba situat  en un local de 
la plaça Josep Tarradellas.

El 1977 va néixer l’Associació de Veïns del barri Pedró, que va tenir un 
paper cabdal en les mobilitzacions veïnals endegades en conflictes com els de la venda dels pisos 
del Grupo Llobregat, en la reivindicació de l’eliminació de les torres elèctriques d’alta tensió, la 
creació d’una escola pública o la dignificació de la connexió urbana amb Sant Joan Despí.



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

EL
 P

ED
RÓ

17

PRINCIPALS ACTIVITATS:
Des dels seus orígens, el barri Pedró ha gaudit d’una intensa activitat 

associativa. La Festa Major n’és, de lluny, l’activitat principal. Se celebra el mes de setembre, per la 
festivitat de Sant Miquel (29 de setembre), i s’impulsa principalment des de l’Associació de Veïns, 
l’Orfeó Catalònia i la Parròquia de Sant Miquel. S’organitzen diversos actes religiosos i activitats 
cíviques, entre les quals cal esmentar les cantades del grup coral, les obres de teatre, les  trobades 
de puntaires o els campionats d’escacs.

7. VIURE AL BARRI

El barri, situat a tocar de Sant Joan Despí, històricament sempre ha estat 
molt més ben comunicat amb aquesta població veïna que no pas amb el centre de Cornellà, del 
qual el separa la via del tren, o del barri de Gavarra, a l’altra banda de la carretera d’Esplugues.  
Aquests límits clars i una tendència  centrífuga dels veïns motivada per l’escassa presència de 
petits comerços o d’un mercat incideix en una feble identificació veïnal amb el barri, en part 
contrarestada per l’activa vida associativa. Algunes de  les darreres intervencions urbanístiques 
realitzades o projectades, principalment la inauguració del viaducte de la línia del ferrocarril, han  
suposat una gran millora en la connexió del barri amb el centre de Cornellà.

També des de l’any 1911, una línia elèctrica d’alta tensió travessava Cornellà, 
Esplugues i L’Hospitalet, sostinguda per unes grans torres que alteraven i condicionaven l’espai urbà 
i comportaven el consegüent perill per als veïns afectats. A Cornellà n’hi havia vuit, d’aquestes 
torres. Les obres de soterrament d’aquesta línia d’alta tensió, efectuades entre els anys 1990 i 1993, 
van representar una gran fita en les reivindicacions veïnals i en la millora de l’espai públic del barri.

A banda del Pavelló Municipal de Can Carbonell, el barri acull dos 
equipaments d’abast municipal i comarcal: el Cementiri Municipal i el Parc de Bombers. Entre 
els habitatges, s’ha de destacar l’existència de diversos exemples de blocs de pisos i de cases 
unifamiliars, entremig dels quals encara s’hi podia veure, pocs anys enrere,  un dels escassos  horts 
conservats a Cornellà.

Actualment, els veïns estan relativament satisfets de la configuració física 
del barri i els preocupen les importants necessitats socials d’algunes famílies, com per exemple les 
que viuen a les cases situades a prop del carrer Sevilla. 

DIFERENTS TIPuS D’HABITATGES
Els edificis poden ser per viure-hi, i en diem habitatges, o bé tenir altres 

funcions relacionades amb el sector serveis o industrial. En aquest cas, utilitzem diferents noms 
segons la seva funció.  

Els edificis d’habitatges poden ser unifamiliars, si són per a  una sola 
família, o plurifamiliars, quan en el mateix edifici hi poden viure més d’una família –són els edificis 
de pisos -. Aquest tipus de construccions les trobem en ciutats en què la població ha crescut molt 
i cada cop queda menys terreny per construir-hi cases. D’aquesta manera, en el mateix terreny 
construït, en comptes d’una família en poden viure quatre, cinc, sis o més.
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El barri es caracteritza per una construcció d’habitatges majoritàriament 
plurifamiliars, que s’alternen amb alguns exemples d’edificis unifamiliars. Generalment, els blocs 
de pisos no són excessivament alts ni formen conjunts homogenis, excepte en el cas dels pisos del 
Grupo Llobregat, acabats el 1970 i destinats als damnificats de les inundacions de 1962, els quals 
portaven vuit anys instal·lats en unes barraques situades al barri de Gavarra. Entre els edificis que 
anomenem unifamiliars, cal esmentar els que es poden veure als carrers Torras i Bages,  Marià Ben-
lliure o Joan Fernández, entre d’altres. També són edificis unifamiliars les casetes del carrer Sevilla, 
situades a tocar del cementiri, que van ser construïdes pels mateixos residents. 

Els edificis d’habitatges, tant si són unifamiliars com si són de pisos, poden 
ser independents o bé arrenglerats al llarg del carrer. En aquest darrer cas, comparteixen la paret 
que els separa. D’aquesta paret se’n diu mitgera, i les cases que comparteixen parets mitgeres es 
diuen cases entre mitgeres.

 
Al carrer Torras i Bages s’hi pot veure un edifici independent, encaixonat 

en cases entre mitgeres que no arriben a tocar-lo. En un municipi com Cornellà, amb poca superfície 
i molts habitants, els habitatges unifamiliars són un luxe que tendeix a desaparèixer.

L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI: L’uRBANISME
L’origen del nucli habitat està associat a la instal·lació de les primeres 

indústries establertes al barri, especialment a partir de 1910 i de la segona meitat de la 
dècada dels anys 20, que anirà acompanyada de l’arribada de treballadors i llurs famílies. 
La construcció del barri es va anar fent i refent al llarg dels anys, partint d’uns primers eixos 
vertebradors seguint el Camí Vell d’Esplugues, que era el gran vial que comunicava amb el  
centre de  Cornellà,  i l’actual carrer de Marià Benlliure, de recorregut perpendicular al Camí 
Vell. En el límit amb Sant Joan Despí, encara avui es conserva un carrer molt curt que porta el 
nom d’aquest antic camí. 

El creixement del nucli habitat estava condicionat pels límits  físics del 
barri: al nord-oest, el Camí Reial de Barcelona a València, que el separava del terme veí. Al sud-est, 
la zona industrial i la via del tren. Finalment a l’est, la carretera d’Esplugues, construïda als anys 
vint del segle passat. La presència de les canonades subterrànies de la Societat General d’Aigües 
de Barcelona -empresa que subministrava aigua a la ciutat comtal-, que seguien el Camí Vell 
d’Esplugues amb un traçat aproximat al de l’actual carrer Joan Fernández obligava a conservar la 
zona afectada lliure de construccions. Per tant, va ser al carrer Torras i Bages la part del territori 
en què es van aglutinar els primers habitatges. A la confluència d’aquest carrer amb el de Marià 
Benlliure, va sorgir la plaça d’Àngel Guimerà, coneguda popularment com la plaça del Trinquis. 
Aquest sobrenom o motiu era degut a la presència d’un bar, en el qual, quan a algun cambrer se li 
trencava un got,  algú ho corejava amb un “trinquis!”.  El fort creixement del barri durant la segona 
industrialització de la ciutat, esdevinguda abans de la Guerra Civil i l’oferta de sòl industrial van 
fer que posteriorment ja no hi quedés lloc per a la construcció de grans blocs de pisos i, per  tant, 
avui és un dels barris poc densos de Cornellà.

Algunes de les fites assolides al barri, com ara la urbanització de 
la plaça Pallars, que havia esdevingut un aparcament irregular per a camions, han estat 
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possibles gràcies al moviment veïnal, organitzat primer en consell de barri i posteriorment 
en l’Associació de Veïns. 

SERVEIS BÀSICS ALS BARRIS
Com en altres barris de la ciutat, al Pedró també s’hi van construir 

primer els habitatges i després arribaren els serveis. Alguns d’aquests són compartits amb 
el barri de Gavarra, o bé amb el barri de Les Planes, de Sant Joan Despí. Així, per exemple, 
l’assistència sanitària estava inicialment coberta per metges particulars, fins que a la dècada 
dels seixanta del segle passat es va obrir el primer centre públic d’assistència sanitària al barri 
veí de la Gavarra. Encara ara, els veïns del Pedró han de travessar la carretera d’Esplugues 
per anar al Centre d’Atenció Primària més proper, l’ABS Can Moritz, situat al carrer Mossèn 
Andreu. Per poder comprar aliments frescos, inicialment l’únic mercat que hi havia era el del 
barri Centre, fins que l’any 1960 es va inaugurar el mercat de la plaça Marsans, situat al barri 
de Gavarra. Actualment, el mercat de Les Planes es troba encara més a prop per a la majoria 
de veïns. El Centre Comercial Baix Llobregat, a la Plaça Mary Santpere,  també és un focus 
d’atracció important. Pel que fa als centres socials i cívics, hi ha un Equip Bàsic d’Atenció Social 
Primària a la plaça Josep Tarradellas.

En relació al serveis educatius, l’any 1932 es va crear al barri la segona 
Escola Nacional de la ciutat, l’escola de “Don Pedro i Doña Lourdes”. La manca de places era tant 
gran, però, que una de les primeres vocalies que es van crear a la nova parròquia de Sant Miquel va 
ser la de les obres per a les escoles parroquials, que finalment es van inaugurar l’any 1955. L’escola 
era formada per la secció dels nens i de les nenes, que convivien separats d’acord amb el costum 
de l’època, i aplegava 150 alumnes distribuïts en tres aules, que aviat es van fer petites.  A finals 
dels anys 60 es construeix l’edifici de l’Institut Sant Miquel, que era una secció filial de l’Instituto 
Nacional de Enseñanza Media Jaime Balmes, només per a nois. Amb la Llei General d’Educació de 
l’any 1970, l’Ensenyament General Bàsic passa a ser obligatori i gratuït fins als 14 anys. En posar-se 
en marxa, l’any 1974, el Centre Públic Torras i Bages, situat  a la plaça Pau Casals, la vella escola 
de Don Pedro i Doña Lourdes passà a acollir un dels seus dos parvularis.  El curs 1972-1973 es va 
inaugurar la guarderia parroquial, que va suposar una lleu reducció del dèficit de places. Uns anys 
més tard, el CP Torras i Bages tancaria afectat per l’aluminosi, moment que va coincidir amb una 
davallada en la demanda de places escolars a conseqüència de l’estancament de la població. L’any 
1982 s’inaugurà una altra escola pública al barri, el CP Ignasi Iglesias, avui Centre d’Ensenyament 
Infantil i Primari (CEIP) Ignasi Iglesias, que  recentment s’ha traslladat a un modern edifici situat 
al mateix on lloc hi havia  l’antic CP Torras i Bages. Finalment, i després de molts esforços, l’escola 
Parroquial de Sant Miquel s’incorporà, l’any 1986, a la xarxa de centres docents públics, amb la 
qual cosa quedava completada la xarxa bàsica d’equipaments educatius del barri que ha arribat 
als nostres dies.  

Al barri del Pedró s’hi va instal·lar, a finals del segle XIX, el cementiri 
parroquial que històricament havia estat ubicat al costat de l’església de Santa Maria, al lloc on ara 
es troba la plaça de l’Església. El creixement de les ciutats, la proliferació d’ordenances municipals i 
les lleis de secularització i de desamortització dels béns eclesiàstics, van provocar que els cementiris 
passessin a ser municipals i molts es van anar traslladant a zones menys habitades, als afores de 
les poblacions. El de Cornellà va ser inaugurat en el seu lloc actual l’any 1885 i va tenir algunes 
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ampliacions posteriors. Fins que no es va establir un servei de carruatges funeraris, l’any 1888, els 
trasllats dels difunts es feien a peu. La creu de pedra de la porta d’entrada va ser col·locada l’any 
1906 per un grup de prohoms de la ciutat.

EL MANTENIMENT DE LA CIuTAT:
Actualment a la ciutat hi ha tota un seguit d’instal·lacions i es realitza un 

conjunt de treballs de manteniment, que no sempre han existit i sovint no veiem, però que són molt 
importants per a la vida diària dels ciutadans: el subministrament d’aigua potable, gas, electricitat, 
telèfon; la recollida i tractament dels residus, el manteniment dels serveis públics urbans.... 

L’ELIMINACIÓ DE RESIDUS
Clavegueres:
A Cornellà hi ha cinc grans col·lectors que, des dels anys 70 del segle 
passat, recullen l’aigua pluvial i de clavegueram. Aquesta xarxa bàsica 
ha estat ampliada i millorada diverses vegades en els darrers anys,  a 
mesura que la ciutat creixia i sorgien noves àrees urbanes.   

Recollida de deixalles: 
A Cornellà, els primers  contenidors es van instal·lar l’any 1982. Aleshores 
eren comuns per a tot tipus de deixalles i hi havia un dia a la setmana 
–que estava indicat al mateix contenidor- que no s’hi podia deixar la 
brossa perquè era festiu. 

A la dècada dels 90 es van començar a separar els residus segons la seva 
naturalesa: vidre, paper, i posteriorment, plàstics i llaunes.

La Deixalleria de la ciutat es va obrir el juny de l’any 2000. Des d’aleshores, 
es treballa per a una recollida de deixalles cada cop més selectiva, que 
en permeti el seu reciclatge més fàcilment. Així, l’any 2006 hi havia uns 
1.000 contenidors de residus urbans: 483 de rebuig, 161 d’envasos, 156 
de vidre i 45 de matèria orgànica. Al barri del Pedró es va començar la 
recollida selectiva de matèria orgànica l’any  2006.

ELS DIFERENTS SUBMINISTRAMENTS:
L’aigua potable:
A la plaça Àngel Guimerà, encara ara s’hi conserva l’antiga font pública. 
Tot i que actualment les trobem majoritàriament ubicades en zones 
d’esbarjo per a infants, abans les fonts eren molt importants perquè 
era la forma més habitual de subministrament d’aigua potable als nuclis 
poblats, quan encara no s’havia creat la xarxa d’aigua corrent que feia 
arribar l’aigua directament als habitatges.

A més de les canonades soterrades i la maquinària que permet que 
l’aigua pugi als pisos i arribi a quilòmetres de distància, també hi 
ha d’haver un servei de tractament de l’aigua i de control de la seva 
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potabilitat. L’aigua que bevem a Cornellà ve de l’estació potabilitzadora 
de Sant Joan Despí. 

El 71% de l’aigua que es consumeix a Cornellà és d’ús domèstic; la resta 
és per a comerços, indústria i cultiu. El consum mitjà per ciutadà cada dia 
és de 155 litres, és a dir, unes 104 ampolles de 1,5 litres cada un.

Al barri Fatjó, fins no fa gaire temps, hi havia una font amb una bomba 
manual per treure aigua per al consum, que molts veïns feien servir.

Les energies:  L’electricitat
L’electricitat es pot generar mitjançant Centrals Tèrmiques, Centrals Nucle-
ars, Centrals Hidroelèctriques, Parcs Eòlics i Plaques Solars. La distribució es 
fa a través de cables metàl·lics revestits d’una matèria aïllant. Cal distingir 
entre les línies d’alta tensió i les línies normals de subministrament. Les pri-
meres són les que fan arribar l’energia elèctrica a gran distància i, quan 
no són soterrades, es caracteritzen per unes grans torres metàl·liques que 
sostenen els cables d’alt voltatge.
 
A Cornellà, fins als anys 90 del segle passat, hi havia una línia d’alta 
tensió que travessava els barris de Sant Ildefons, Gavarra, Pedró i el 
parc de la Infanta. En conjunt, des de l’any 1911 en què es va instal·lar 
aquesta línia, que sortia de l’estació receptora de l’empresa FECSA, situada 
a Sants, i arribava al municipi de Sant Boi de Llobregat, vuit torres ocupaven 
els carrers de la ciutat.

Les obres de soterrament es van fer gràcies a l’acord entre els ajuntaments 
d’Esplugues, L’Hospitalet, Cornellà i l’empresa FECSA. Un cop acabades 
les obres l’any 1993, es van desmantellar les vuit torres d’alta tensió i la 
ciutat va experimentar una notable millora. Darrerament es tendeix a 
soterrar totes les línies elèctriques als nuclis urbans, tant si són d’alta o 
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de baixa tensió. El soterrament aporta una sèrie d’avantatges, ja que 
permet  mantenir  millor les línies, reduir l’impacte visual que produeixen 
i evitar els riscos  que suposen. 

Les energies: El gas 
El gas natural ha anat substituint el gas butà, que es subministrava als 
consumidors en forma de bombones metàl·liques de color taronja. Es 
distribueix per canonades soterrades de color groc. Si passegem pels 
marges del riu, hi podrem veure alguns tubs verticals de color groc que 
assenyalen el curs que segueix la xarxa bàsica de distribució que sempre 
corre soterrada. El gas arriba a les llars i als habitatges mitjançant unes 
canonades exteriors que s’enfilen per les façanes de les cases.

LES CoMUNICACIoNS
Aquest és un sector en constant transformació. Trobem serveis per cable, 

com els dels telèfons fixos o determinats proveïdors d’Internet o televisió, on la comunicació 
s’estableix mitjançant fils conductors. D’altres, en canvi, són sense fils, com la televisió, la ràdio, 
els telèfons mòbils, o determinats accessos a Internet, que es basen en la instal·lació d’antenes 
i en la transmissió mitjançant les ones. Actualment, a  Cornellà s’està desenvolupant  una xarxa 
sense fils d’accés gratuït a Internet, amb la qual col·laboren diferents centres docents, que impulsa 
l’Associació Cornellà Xarxa Ciutadana.

8. ELS SECTORS ECONÒMICS

Històricament Cornellà ha estat una població de gran riquesa agrícola 
que, per la seva pròpia configuració morfològica, es dividia en dos grans sectors. La part elevada 
del terme, situada per sobre de la via del Ferrocarril i de la línia marcada pel Canal de la Infanta, 
estava constituïda per terres del quaternari que s’enfilaven per les terrasses de  la Serralada de 
Collserola. El sòl no era especialment fèrtil i no es podia regar, per la qual cosa aquestes terres 
tradicionalment van ser dedicades al conreu de la vinya i altres espècies de secà.  Per sota la cota 
de la via del tren, tot al contrari, s’estenien les riques terres dèltiques de la Plana del Llobregat, que 
a partir de la construcció del Canal de la Infanta, l’any 1819, van poder ser dedicades al regadiu 
i a una agricultura intensiva d’alts rendiments. Aquesta divisió del municipi en dos sectors tan 
diferenciats ha quedat fixada en la parla popular en els termes “Cornellà de Dalt” i “Cornellà de 
Baix”, denominacions que han arribat als nostres dies. El barri Pedró, situat en la zona alta del 
terme, no disposava d’unes terres especialment riques per al conreu i s’hi podia veure, com a la 
veïna Gavarra i la Miranda, cultius de secà, com ara els de cereals, la vinya i l’olivera, o senzillament 
camps erms.

La proximitat amb Barcelona i la millora de les comunicacions, 
especialment després de la construcció de la línia del ferrocarril de Barcelona a Martorell l’any 
1855, va despertar l’interès dels industrials. En una primera fase, començada a la segona meitat 
del segle XIX, el procés d’implantació industrial a Cornellà es va centrar en el sector tèxtil, que va 
saber aprofitar l’energia alliberada pels salts d’aigua construïts al Canal de la Infanta per moure 
les filadores i els telers mecanitzats. Més endavant, amb la generalització del servei d’electricitat, 
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les fàbriques es van poder alliberar de l’ús l’energia hidràulica i el procés industrialitzador va 
experimentar un nou període de creixement.

El Pedró ha estat tradicionalment un barri eminentment industrial, que ha 
crescut i s’ha consolidat rodejat dels diferents polígons industrials que han anat sorgint, tant a Cornellà 
com al municipi veí de Sant Joan Despí. La instal·lació, l’any 1898, de la fàbrica de vidre de Juan Giralt 
Laporta, situada just per sobre de la via del ferrocarril, va significar el tret de sortida de la segona 
etapa del procés industrialitzador de Cornellà. L’any 1908 aquesta indústria va passar a ser la Unión 
Vidriera de España, societat que va ser l’antecessora de la coneguda ELSA S.A. Pocs anys després, 
concretament el 1910, va començar la seva activitat la Sociedad General de Cables Eléctricos S.A, al 
mateix temps que també ho feia la Sociedad Anónima SIEMENS SCHUKERT INDÚSTRIA ELÉCTRICA. La 
gran dimensió d’aquesta fàbrica, que als anys 60 del segle passat arribà a tenir una plantilla superior als 
3.000 empleats, va marcar definitivament un punt d’inflexió en el procés de transformació econòmica 
de Cornellà. Tot i que se la inclou en el sector del material elèctric, també a vegades se la relaciona 
amb el sector del metall, a causa de la gran varietat de productes i processos industrials que impulsava. 

L’any 1923 va iniciar la producció la fàbrica de tubs d’Amado Bonna, 
empresa dedicada a la fabricació de tot tipus de tubs i canonades de ciment armat, que molt 
aviat es va convertir en la més important del sector de la construcció de Cornellà. Consta que 
aquesta fàbrica subministrava gran part del material que utilitzava la Societat General d’Aigües 
de Barcelona. La instal·lació, l’any 1925, de la fàbrica tèxtil de Bonaventura Bagaria, dedicada a 
la fabricació de teixits de cotó, vànoves i tovalloles, va significar la consolidació definitiva de les 
instal·lacions industrials properes al barri Pedró. Després del parèntesi provocat per la Guerra 
Civil i la posterior etapa d’estancament de la postguerra, una nova etapa d’expansió econòmica 
centrada bàsicament en la dècada de 1960, va significar la instal·lació de noves indústries i tallers 
al barri i les seves rodalies. D’aquí neix el caràcter de barri estretament lligat a l’activitat industrial, 
que el Pedró sempre ha mantingut. 

La influència que l’activitat industrial ha tingut sempre al barri, des de 
ben aviat va associada al pes de les mobilitzacions obreres. Ja a l’any 1958, els treballadors de la 
SIEMENS van fer una vaga de baix rendiment, amb l’objectiu de reivindicar un augment salarial. 
Les vagues i mobilitzacions obreres dels treballadors de la  SIEMENS, l’any 1962, van significar 
l’acomiadament de 42 treballadors, al mateix temps que s’iniciava un cicle de reivindicacions i 
mobilitzacions més àmplies, que van culminar en la vaga general de l’any 1974. En aquest any, la 
vaga dels treballadors de la fàbrica de vidre ELSA va durar 50 dies i va comptar amb recolzament de 
gran part de la  població de la ciutat, suport imprescindible que explica l’èxit de les mobilitzacions.

La gran crisi del sector industrial de les dècades de 1970 i començament 
de 1980 va significar l’inici del fenomen actual de retrocés d’aquest sector en benefici del sector 
terciari i de serveis. Tot i que el fenomen ha estat menor que en altres zones de Cornellà, com ara en 
els barris Almeda o Fontsanta-Fatjó, la desaparició o bé reducció d’activitat de les grans empreses 
tradicionalment lligades a la vida del barri, com són la ELSA, Tubos, can Bagaria o SIEMENS S.A., 
ha influït decisivament en la seva transformació. En l’actualitat, el Pedró es configura cada cop més 
com un barri residencial, conformat principalment per gent que treballa majoritàriament fora del 
barri i de la ciutat. 
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9. MITJANS DE TRANSPORT I PRINCIPALS VIES DE COMUNICACIÓ

EL TRANSPORT
Moltes persones s’han de desplaçar per anar a treballar, per anar a 

comprar o per portar els fills a l’escola. Per bellugar-nos per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
ho podem fer amb diversos mitjans de transport. Alguns, com el metro o el tren, ens permeten 
arribar abans; d’altres, com caminar o anar en bicicleta, ens permeten gaudir del trajecte amb 
tranquil·litat. Altres, com el vehicle privat, incrementen els efectes nocius de la contaminació 
i les aglomeracions als carrers de les ciutats. El tren, el tramvia o el metro són més ecològics 
perquè funcionen amb electricitat i redueixen el volum de vehicles als carrers. Darrerament, 
s’estan fent proves amb nous sistemes de combustibles per als autobusos, com ara el gas, en 
comptes del gasoil, que resulta un combustible molt més contaminant. El mes de gener de 2002 
va entrar en funcionament el sistema de tarifa integrada de tots els transports metropolitans, 
cosa que permet als passatgers bellugar-se lliurement per tota la xarxa pública de transport 
utilitzant el mateix bitllet. Aquest bitllet també inclou l’ús de la Renfe i els Ferrocarrils de la 
Generalitat. 

Tot i que la via del tren marca el límit sud del barri, l’estació queda 
fora dels seus límits, així com la parada del metro, que queden a uns 15-20 minuts caminant. Els 
transports públics més propers són l’autobús i el Trambaix.

Amb la inauguració del Trambaix el 3 d’abril de 2004, el Pedró ha 
millorat molt la comunicació amb el centre de Cornellà i amb els termes veïns d’Esplugues, Sant 
Just Desvern, Barcelona, Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat. Tots els transports públics que 
ofereixen servei al barri circulen per la carretera d’Esplugues; per tant, no arriben a entrar al 
barri, encara que hi queden molt a prop. A més de les línies T1 i T2 del Trambaix, actualment hi 
ha les línies d’autobusos 57 (del Pg. Marítim a Cornellà), 67 i 68 (de Pl. Catalunya a Cornellà), 95 
(d’Almeda a Fontsanta), L75 (de Cornellà a Sant Boi), L85 (de Cornellà a Gavà), N14 (nocturn de Pl. 
Catalunya a Castelldefels) i 153 (de Pl. Espanya a Cornellà).

LES VIES DE COMuNICACIÓ
La Carretera d’Esplugues és la principal via que comunica el barri amb 

la ciutat veïna d’Esplugues, amb el centre de Cornellà i amb la cruïlla de vies que porten cap a 
Sant Boi o L’Hospitalet. Els carrers Joan Fernández i Torras i Bages travessen el barri en diagonal i 
desemboquen a la carretera a l’alçada de la Siemens.

La comunicació transversal amb el barri de Gavarra i amb el de Les Planes, 
a Sant Joan Despí, es fa per quatre carrers, principalment el d’Iscle Soler, el de Lluís Domènech i 
Montaner, el de Feliu i Codina i els de Marià Benlliure i d’Ignasi Iglesias. Mirant el plànol, però, 
s’observa que la continuïtat dels traçats dels carrers amb els barris veïns és més freqüent entre el 
Pedró i Les Planes que no pas amb Gavarra. Aquesta particularitat és deguda a la gran importància 
que la carretera d’Esplugues ha tingut sempre com a via de comunicació principal, que sovint ha 
exercit un paper de barrera entre els dos marges del vial. També es deu al fet que el creixement i 
la consolidació dels barris del Pedró i la Gavarra responen a dos moments històrics diferents, cosa 
que ha impedit l’aplicació d’una política comuna de planejament urbanístic. 
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8. Metodologia i recursos de treball

L’itinerari té un fil conductor que motivarà els alumnes a redescobrir el 
seu barri. A l’aula es llegirà la carta d’en Gustavo, un nen equatorià que fa poc que viu a Cornellà.

CARTA D’EN GUSTAVO ALS NENS I NENES DE CORNELLÀ 

En Gustavo vol conèixer la ciutat i la millor manera de començar és 
descobrint els diferents barris. Convida la resta de nens i nenes de la ciutat a ajudar-lo a fer aquesta 
recerca quan s’adona que molts nens de la seva classe no coneixen la ciutat.

DOSSIER DE TREBALL

Per a cada nen i nena hi haurà un QUADERN DE DESCOBERTA que 
inclourà, en primer lloc, la carta d’en Gustavo, com a presentació de l’activitat. Tot i que durant 
el recorregut el  treball es farà per equips o amb tot el grup classe, aquest Quadern és individual. 
Està ordenat  en tres grans blocs que corresponen a tres moments del treball: 

Preparem la sortida: Treballem el barri des de l’aula

Amb la intenció que els nens i les nenes tinguin un primer contacte amb 
el barri, hi ha una sèrie de propostes que els alumnes hauran de resoldre 
a l’aula amb l’ajuda del mestre/a. En aquest apartat s’hi inclou:
• el concepte de barri 
• la situació del barri en el plànol de Cornellà
• la procedència del nom del barri: Pedró
• vocabulari específic que s’emprarà durant el recorregut
• un  llistat del que s’ha de dur el dia de l’itinerari

Sortim al carrer:  Treballem el barri des del carrer

Des de l’inici d’aquesta part de l’activitat, es definiran uns equips que 
hauran de recollir, en comú o individualment, totes les dades que vagin 
descobrint al llarg de l’itinerari i deixar-ne constància al Quadern. Les 
dades posades en comú seran conduïdes pel monitor/a i es faran amb tot 
el grup classe.

El dia de la sortida, cada nen/a portarà el seu dossier de treball, que anirà 
utilitzant a mesura que el monitor/a introdueixi cada activitat.
Aquest Quadern inclou fitxes de treball de cada un dels punts d’aturada.
Per tal que l’aprenentatge a cada punt del carrer es faci d’una forma 
dinàmica, els nens i les nenes hauran de fer alguna activitat que els 
motivi a observar i descobrir el barri.

Algunes de les activitats queden per completar amb una proposta de 
treball a l’aula per tal de tenir una continuïtat amb el treball que es fa 
posteriorment a l’escola.
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Tornem a l’escola:  Recordem el barri des de l’aula

Es torna a l’aula amb la voluntat que, d’una banda, els nens i nenes 
puguin recordar, complementar i ampliar el treball que s’ha fet durant 
el recorregut, i així consolidar els aprenentatges que han treballat al 
carrer; d’altra banda, perquè hi hagi una continuïtat  entre la feina feta a 
l’escola i la desenvolupada anteriorment al barri, hi ha algunes propostes 
de treball per fer a l’aula, amb l’ajuda dels ensenyants:

• Completar i ampliar informació de continguts treballats al carrer.
• Recordar els noms dels llocs visitats. 
• Relacionar algunes característiques bàsiques amb els elements que  
 s’han treballat.

MOTXILLA DEL MONITOR/A

El monitor/a portarà una motxilla amb diversos materials que s’utilitza-
ran bàsicament en grup:

• Tres brúixoles
• Quatre bosses amb diferents materials 
• Quinze làmines plastificades 

Tot aquest material s’anirà utilitzant al llarg de l’itinerari i s’haurà de 
retornar en les millors condicions possibles.

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

Per tal de valorar i adequar l’activitat segons les necessitats i les demandes 
que vagin sorgint al llarg de la realització dels itineraris, és recomanable establir uns criteris 
d’avaluació regulars de l’activitat. Actualment hi ha uns qüestionaris pensats per ser omplerts “in 
situ”,  tant per part del mestre/a com del monitor o monitora. El seu objectiu és  permetre valorar 
el funcionament de l’activitat, l’opinió que en tenen els docents, i el seu aprofitament en el marc 
escolar.
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9. Plànol del recorregut 
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10. L’itinerari punt per punt

1. ON SOM?     Rotonda de la carretera

Lloc Plaça de la Santa Missió

Durada 30 minuts

Objectius • Presentar l’activitat, el material i les pautes de treball.
• Revisar la procedència del nom del barri.
• Recordar els límits del barri treballats a l’aula.
• Saber situar-se sobre un plànol.
• Identificar alguns elements de l’entorn.
• Conèixer i ubicar els punts cardinals, les poblacions i els barris veïns.

Continguts • Presentació de l’activitat, els materials, el sistema de treball, les 
condicions i pautes de comportament.

• El nom del Pedró.
• Situació i límits del barri respecte a Cornellà.
• Els punts cardinals, les poblacions i els barris veïns: St. Joan Despí, 

Esplugues de Llobregat, Gavarra, Centre. Altres poblacions i barris 
propers: Sant Boi de Llobregat, el barri de Sant Ildefons.

• La carretera d’Esplugues com a principal eix de comunicació i límit 
del barri.

• L’intercanviador que permet accedir al tren, al metro i al tramvia. 

Accions • Rebuda del grup classe i explicació de l’activitat.
• Primer contacte amb el material didàctic.
• Recordem la carta d’en Gustavo. 
• Formació dels quatre equips de treball i identificació amb els noms 

dels quatre punts cardinals.
• Ubiquem sobre el dibuix el lloc on ens trobem.
• Localització dels punts cardinals, les poblacions i barris veïns.

Materials
necessaris

• Dossiers per als alumnes.
• Llapis i goma. 
• Motxilla del/de la monitor/a: vuit làmines amb els punts cardinals (N, 

NE, E, SE, S, SO, O, NO), cinc làmines amb els noms de les poblacions 
i els barris (Sant Joan Despí, Esplugues, barri Gavarra, barri Centre, 
barri Fatjó. Quatre brúixoles.
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2. PUGEM AL TRAMBAIX     Quins altres transports puc fer servir?

Lloc Parada Ignasi Iglesias a la carretera d’Esplugues

Durada 10 minuts

Objectius • Aprendre a fer servir el transport públic.
• Observar la morfologia del tramvia.
• Recordar els límits del barri treballats a l’aula.
• Comparar el tramvia amb altres sistemes de transport.
• Conèixer l’existència del “carril bici” a la carretera.

Continguts • El Trambaix com exemple de transport públic: les parades, les 
direccions, el seu funcionament i les poblacions que comunica.

• Altres mitjans de transport a la zona.
• El carril bici i la necessitat d’un transport sostenible. 

Accions • Pujar al Trambaix, observar el nom de la parada, la direcció.
• Observar la informació a l’abast.
• Observar la carretera i el “carril bici”.

Materials
necessaris

• Dossiers per als alumnes.
• Llapis i goma. 
• Tres Targetes T10 per a transport públic.
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3. QUÈ S’HI FEIA A CADA EDIFICI?     Can Bagaria

Lloc Recinte de Can Bagaria a la carretera d’Esplugues

Durada 15 minuts

Objectius • Conèixer un dels exemples de patrimoni industrial més  
interessants de Cornellà.

• Conèixer l’activitat fabril de Can Bagaria: abans i ara.
•  Identificar les diferents construccions del recinte industrial i  

els seus usos.
• Conèixer algunes característiques constructives del modernisme 

industrial.
• Conèixer el treball d’alguns escultors contemporanis de Cornellà.

Continguts • La fabricació de fil i la fabricació de mantes, tovalloles i  
vànoves a Can Bagaria.

• La importància de Can Bagaria dins la ciutat de Cornellà i  
en relació amb el sector tèxtil. 

• Bonaventura Bagaria, el primer propietari de la fàbrica.
• Els diferents edificis del recinte i les seves funcions:  

les naus de filats i telers, les oficines, la casa del director i la casa dels 
porters amb la bàscula.

•  El maó vist, com a material de construcció característic dels edificis 
industrials de final del segle XIX i principi del XX. La seva propietat 
plàstica.

• L’obra escultòrica de Jordi Rocosa, un escultor que treballa al recinte 
de Can Bagaria

Accions • Entre tots, descobrir l’activitat de la fàbrica a partir d’unes mostres 
de mantes diferents. 

• Per equips, descobrir la funció antiga de cinc espais diferents, i la 
funció actual, com a taller d’escultura, d’un sisè espai.

• Identificar el principal material de construcció.
• Veure l’obra de Jordi Rocosa al pati del taller.

Materials
necessaris

• Dossiers per als alumnes.
• Llapis i goma.
• Motxilla del/de la monitor/a: mostres de mantes, tovalloles i vànoves. 

Objectes identificadors dels diferents usuaris dels edificis (fil, cigar, 
llibre comptable...).
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4. QUÈ ÉS UNA PARRÒQUIA?     Parròquia de Sant Miquel

Lloc Carrer Feliu i Codina

Durada 5 minuts

Objectius • Conèixer la parròquia de Sant Miquel.
• Conèixer el paper de la parròquia  de Sant Miquel al barri.
• Relacionar Sant Miquel amb la Festa Major del barri.

Continguts • La parròquia de Sant Miquel al  barri, des de 1954, com a segona 
parròquia de la ciutat.

• L’estreta relació de la parròquia amb el barri des de la seva creació. 
• La celebració de la Festa Major del Pedró per Sant Miquel, el 29 de 

setembre, abans que existís la parròquia. 
• El significat de parròquia com a demarcació territorial amb una 

església principal.

Accions • Ubicació de la parròquia de Sant Miquel al plànol.

Materials
necessaris

• Dossiers per als alumnes.
• Llapis i goma.
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5. LES ACTIVITATS SOCIALS AL BARRI     La plaça del Trinquis i l’Orfeó Catalònia

Lloc Plaça d’Àngel Guimerà

Durada 5 minuts

Objectius • Conèixer la plaça d’Àngel Guimerà.
• Conèixer l’Orfeó Catalònia i les seves activitats.
• Ubicar certs elements significatius propers a la plaça.
• Observar la forma de la plaça i repassar alguns conceptes geomètrics

Continguts • La importància d’aquesta plaça com a lloc emblemàtic del barri. El 
nom popular de la plaça del Trinquis.

• L’Orfeó Catalònia, els seus orígens i principals activitats al barri. 
• La circumferència, el diàmetre, el perímetre i el radi.

Accions • Identificar la forma de la plaça.
• Mesurar, a partir del propi cos, els diferents paràmetres de la 

circumferència de la plaça. 
• Reconèixer les diverses activitats de l’Orfeó.

Materials
necessaris

• Dossiers per als alumnes.
• Llapis i goma. 

6. ON PODEM VIURE?     Casa independent

Lloc Carrer Torras i Bages

Durada 10 minuts

Objectius • Observar la morfologia dels habitatges amb relació a la seva funció.
• Constatar els canvis constructius al barri amb el pas del temps.

Continguts • Conceptes d’edificis aïllats i entre mitgeres.
• Els tipus d’habitatges, unifamiliars o comunitaris, les seves 

característiques principals, amb relació a les diferents etapes 
d’urbanització del barri.

Accions • Apuntar diferències entre obra nova i antiga.
• Dibuixar dos exemples d’habitatge.
• Omplir el quadre sobre habitatges.

Materials
necessaris

• Dossiers per als alumnes.
• Llapis i goma. 
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7. ON PUC COMPRAR EL PA?     Gimcana al Pedró

Lloc Plaça de Pau Casals

Durada 35 minuts

Objectius • Conèixer, reconèixer i valorar diferents tipus de serveis en una 
població.

• Utilitzar l’observació i l’entrevista personal com a recursos per 
obtenir informació.

Continguts • Els petits comerços, les grans superfícies i els mercats.
• Els serveis cívics i socials.
• Els subministraments energètics i de comunicacions.
• L’eliminació de residus: clavegueres, xarxa de contenidors urbans.

Accions • Per grups, cercar o descobrir on trobar els diferents serveis que 
s’exposen al dossier de l’alumne.

• Relacionar els diferents serveis amb els productes que s’exposen a la 
fitxa.

• Relacionar les diverses tapes visibles al carrer amb els 
subministraments energètics, l’eliminació de residus o les 
comunicacions.

Materials
necessaris

• Dossiers per als alumnes.
• Llapis i goma. 
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8. ON ERA EL PRIMER CEMENTIRI?     La ciutat dels morts 

Lloc Carrer Sevilla

Durada 10 minuts

Objectius • Conèixer el cementiri de Cornellà, la seva funció, la seva ubicació al 
barri i la seva història.

• Observar el cementiri com un espai urbà, amb elements patrimonials, 
il·lustratiu d’una determinada manera de tractar la mort.

Continguts • Història del cementiri, des del seu origen al costat de l’església de 
Santa Maria fins el seu trasllat al Pedró l’any 1888.

• El simbolisme del xiprer com a senyal de benvinguda. 
• Alguns elements històrics.

Accions • Llegir algunes dades sobre la història del cementiri.
• Trobar la creu col·locada el 1906 per un grup de prohoms de Cornellà 

i transcriure’n la inscripció.

Materials
necessaris

• Dossiers per als alumnes.
• Llapis i goma. 

9.  QUI LES HA CONSTRUÏDES?     Més cases per viure

Lloc Carrer Sevilla

Durada 5 minuts

Objectius • Conèixer alguns criteris de la nomenclatura dels carrers.
• Reconèixer la tipologia d’habitatges.
• Conèixer la fórmula d’autoconstrucció en l’edificació d’habitatges.

Continguts • Alguns conceptes de demografia com: creixement de la població i 
immigració.

• Dins de les tipologies constructives: els edificis entre mitgeres, 
habitatges unifamiliars d’autoconstrucció.

Accions • Reconèixer l’origen dels noms dels carrers propers: Sevilla i Granada.
• Observació dels habitatges i identificació de la seva tipologia.

Materials
necessaris

• Dossiers per als alumnes.
• Llapis i goma. 
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10. ÉS UNA ESCULTURA O UN TUB?      Tubos Bonna

Lloc Plaça de Josep Tarradellas

Durada 5 minuts

Objectius • Conèixer l’antiga ubicació d’una fàbrica en aquesta plaça.
• Reconèixer l’esplai Mowgli.
• Reflexionar sobre l’escultura de Paulí Collado.

Continguts • L’antiga fàbrica Tubos Bonna.
• L’esplai Mowgli.
• Monument urbà: testimoni històric i creació escultòrica. Materials, 

formes, contrast i diàleg.

Accions • Identificar l’esplai Mowgli.
• Observar, per equips, l’escultura de Paulí Collado a partir del guió 

proposat a la fitxa del dossier. Treure’n algunes conclusions entre 
tots. 

Materials
necessaris

• Dossiers per als alumnes.
• Llapis i goma. 

11. QUÈ HEM VIST?     Cloenda

Lloc Plaça de Josep Tarradellas

Durada 15 minuts

Objectius • Recordar breument els diferents punts de l’activitat.
• Revisar els continguts adquirits pels alumnes.
• Fer una valoració conjunta de l’itinerari.

Continguts • Els principals temes tractats al llarg de l’activitat.

Accions • Omplir el quadre resum. Posar una creu en aquelles caselles que 
reflecteixin els elements que han vist i treballat al llarg de l’itinerari.

• Enumerar 3 aspectes que els hagin agradat.
• Comiat.

Materials
necessaris

• Dossiers per als alumnes.
• Llapis i goma. 

TEMPORITZACIÓ TOTAL: 2 h i 25 min
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11. Diagrama de l’itinerari

PuNT D’ATuRADA CONTINGuTS ACTIVITAT
TEMPS 

ESTIMAT

1. ON SOM?

Rotonda de la 
carretera

• Presentació de l’activitat, 
els materials, el sistema de 
treball, condicions i pautes 
de comportament.

• El nom del Pedró.
• Situació i límits del barri 

respecte a Cornellà.
• Els punts cardinals, les 

poblacions i els barris veïns: 
Sant Joan Despí, Esplugues 
de Llobregat, Gavarra, 
Centre. Altres poblacions i 
barris propers: Sant Boi de 
Llobregat, el barri de Sant 
Ildefons.

• La Carretera d’Esplugues 
com a principal eix de 
comunicació i límit del barri.

• L’intercanviador que permet 
accedir al tren, al metro i al 
tramvia.

• Rebuda del grup classe i 
explicació de l’activitat.

• Primer contacte amb el 
material didàctic.

• Recordem la carta d’en 
Gustavo. 

• Formació dels quatre equips 
de treball i identificació amb 
els noms dels quatre punts 
cardinals.

• Ubiquem sobre el dibuix el 
lloc on ens trobem.

• Localització dels punts 
cardinals, les poblacions i 
barris veïns.

30 min

2. PUGEM AL 
TRAMBAIX 

Quins altres 
transports puc 
fer servir?

• El Trambaix com a exemple 
de transport públic: les 
parades, les direccions, 
el seu funcionament i les 
poblacions que comunica.

• Altres mitjans de transport a 
la zona.

• El carril bici i la necessitat 
d’un transport sostenible.

• Pujar al trambaix, observar 
el nom de la parada, la 
direcció.

• Observar la informació a 
l’abast.

• Observar la carretera i el 
“carril bici”.

10 min
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PuNT D’ATuRADA CONTINGuTS ACTIVITAT
TEMPS 

ESTIMAT

3. QUÈ S’HI 
FEIA A CADA 
EDIFICI? 

Can Bagaria

• La fabricació de fil i la 
fabricació de mantes, 
tovalloles i vànoves a Can 
Bagaria.

• La importància de Can 
Bagaria dins la ciutat de 
Cornellà i en relació al sector 
tèxtil. 

• Bonaventura Bagaria, el 
primer propietari de la 
fàbrica.

• Els diferents edificis del 
recinte i les seves funcions: 
les naus de filats i telers, les 
oficines, la casa del director 
i la casa dels porters amb la 
bàscula.

• El maó vist, com a material 
de construcció característic 
dels edificis industrials de 
final del segle XIX i principi 
del XX. La seva propietat 
plàstica.

• L’obra escultòrica de Jordi 
Rocosa que es pot veure al 
recinte.

• Entre tots, descobrir 
l’activitat de la fàbrica a 
partir d’unes mostres de 
mantes diferents. 

• Per equips, descobrir la 
funció antiga de 5 espais 
diferents, i la funció actual 
d’un 6è espai.

• Identificar el principal 
material de construcció.

• Veure l’obra de Jordi Rocosa 
al pati del taller.

15 min

4. QUÈ ÉS UNA 
PARRÒQUIA?

Parròquia de 
Sant Miquel

 • La parròquia de Sant Miquel 
al  barri, des de 1954, com 
a segona parròquia de la 
ciutat.

• L’estreta relació de la 
parròquia amb el barri des 
de la seva creació. 

• La celebració de la Festa 
Major del Pedró per Sant 
Miquel, el 29 de setembre, 
abans que existís la 
parròquia. 

• El significat de parròquia 
com a demarcació territorial 
amb una església principal.

• Ubicació de la parròquia de 
Sant Miquel al plànol.

5 min
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PuNT D’ATuRADA CONTINGuTS ACTIVITAT
TEMPS 

ESTIMAT

5. LES 
ACTIVITATS 
SOCIALS AL 
BARRI

La plaça del 
Trinquis i l’Orfeó 
Catalònia

• La importància de la plaça 
com a lloc emblemàtic del 
barri. El nom popular de la 
plaça del Trinquis.

• L’Orfeó Catalònia, els seus 
orígens i principals activitats 
al barri. 

• La circumferència, el 
diàmetre, el perímetre i el 
radi.

• Identificar la forma de la 
plaça.

• Mesurar, a partir del propi 
cos, els diferents paràmetres 
de la circumferència de la 
plaça. 

• Reconèixer les diverses 
activitats de l’Orfeó.

5 min

6. ON PODEM 
VIURE?

Casa 
independent

• Conceptes d’edificis aïllats i 
entre mitgeres.

• Els tipus d’habitatges, 
unifamiliars o comunitaris, 
les seves característiques 
principals, en relació 
amb les diferents etapes 
d’urbanització del barri.

• Apuntar diferències entre 
obra nova i antiga.

• Dibuixar dos exemples 
d’habitatge.

• Omplir el quadre sobre 
habitatges.

10 min

7.  ON PUC 
COMPRAR EL 
PA?

Gimcana al 
Pedró

• Els petits comerços, les grans 
superfícies i els mercats.

• Els serveis cívics i socials.
• Els subministraments 

energètics i de 
comunicacions.

• L’eliminació de residus: 
clavegueres, xarxa de 
contenidors urbans.

• Per grups, cercar o descobrir 
on trobar els diferents 
serveis que s’exposen al 
dossier de l’alumne

• Relacionar els diferents 
serveis amb els productes 
que s’exposen a la fitxa.

• Relacionar les diverses 
tapes visibles al carrer 
amb els subministraments 
energètics, l’eliminació de 
residus o les comunicacions.

35 min

8. ON ERA 
EL PRIMER 
CEMENTIRI?

La ciutat dels 
morts

• Història del cementiri, des 
del seu origen al costat de 
l’església de Santa Maria 
fins al seu trasllat al Pedró el 
1888.

• El simbolisme del xiprer com 
a senyal de benvinguda.

• Alguns elements històrics.

• Llegir algunes dades sobre la 
història del cementiri.

• Trobar la creu col·locada 
el 1906 per un grup de 
prohoms  de Cornellà i 
transcriure’n la inscripció.

10 min
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PuNT D’ATuRADA CONTINGuTS ACTIVITAT
TEMPS 

ESTIMAT

9. QUI LES HA 
CONSTRUÏDES?

Més cases per 
viure 

• Alguns conceptes de 
demografia com: creixement 
de la població i immigració.

• Dins de les tipologies 
constructives: els 
edificis entre mitgeres, 
habitatges unifamiliars 
d’autoconstrucció.

• Reconèixer l’origen dels 
noms dels carrers propers: 
Sevilla i Granada.

• Observació dels habitatges 
i identificació de la seva 
tipologia.

5 min

10. ÉS UNA 
ESCULTURA O 
UN TUB?

Tubos Bonna 

• L’antiga fàbrica Tubos 
Bonna.

• L’esplai Mowgli.
• Monument urbà: testimoni 

històric i creació escultòrica. 
Materials, formes, contrast i 
diàleg.

 Identificar l’esplai Mowgli.
• Observar, per equips, 

l’escultura de Paulí Collado 
a partir del guió proposat a 
la fitxa del dossier. Treure’n 
algunes conclusions entre 
tots.

5 min

11. QUÈ HEM 
VIST?

Cloenda 

• Els principals temes tractats 
al llarg de l’activitat.

• Omplir el quadre resum. 
Posar una creu en aquelles 
caselles que reflecteixin 
els elements que han 
vist i treballat al llarg de 
l’itinerari.

• Enumerar 3 aspectes que els 
hagin agradat.

• Comiat.

15 min
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12. Consideracions a tenir en compte 

 
La participació del/de la mestre/a:

L’activitat està plantejada perquè la dugui a terme un sol monitor/a. Però 
el fet que es treballi en equips requereix la participació del mestre/a com un suport del monitor o 
la monitora.

Durant el desenvolupament de l’itinerari és convenient que el/la mestre/a 
adopti una actitud participativa i de complicitat amb el monitor/a, especialment en els moments 
de treball en equip. 

La col·laboració entre el monitor, com a coneixedor de l’activitat, i el 
mestre, coneixedor del seu grup, contribuirà a un desenvolupament òptim de l’activitat.

En acabar l’itinerari, tant mestres com monitors en faran una valoració 
que quedarà recollida al full d’avaluació i que ha de permetre reconduir l’activitat si s’escau. 
Aquest full s’haurà d’omplir “in situ”, ja que és el moment en què es té més present l’activitat i, a 
la vegada, és la manera que no es perdi i arribi directament a la seva destinació. Seran molt ben 
rebudes les observacions i els suggeriments personals.

L’activitat i l’actitud dels nens i nenes:

Tal com s’ha dit anteriorment, aquesta activitat està plenament inserida 
dins els Dissenys Curriculars, tant a nivell d’objectius, com de continguts i metodologia. Això 
permet incloure l’activitat en els temes que s’estan fent a classe i que no quedi com un fet puntual 
i aïllat dins el curs escolar. 

Però no només és interessant que els nens i les nenes coneguin els 
continguts o la temàtica, sinó que també és bo que els alumnes sàpiguen què vindran a fer: en què 
consisteix l’activitat, la metodologia que s’utilitzarà,  el material de què disposaran, quina actitud 
han de tenir en un espai públic… 

És important que els mestres predisposin els nens i les nenes a col·laborar 
i a tenir una actitud positiva al llarg de l’activitat, per tal de crear un ambient de treball agradable 
i a la vegada treure’n un resultat satisfactori.

Per fer l’itinerari pel carrer és necessari:

• Haver treballat la proposta de treball previ a l’aula.
• Portar un dossier de descoberta per a cada nen/a, encara que treballin en grup.
• Portar llapis,goma i algun suport per treballar.
• Venir amb els equips de treball ja fets des de l’escola.
• Venir ja esmorzats per tal de no alterar la dinàmica de l’activitat i haver de parar durant 

l’itinerari. 
• Dur un calçat còmode perquè el recorregut es farà a peu.
• Si fa molta calor, portar gorres i aigua.
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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:

Josep Torras i Bages va néixer a Les Cabanyes (Barcelona) el 1846 i va 
morir a Vic el 1916. Va ser bisbe i escriptor destacat. 
  
  
    

Plaça d’Àngel Guimerà:

Àngel Guimerà i Jorge va néixer a Santa Cruz de Tenerife el 1845 i va 
morir a Barcelona el 1924. Va ser dramaturg i poeta. Algunes de les seves 
obres de teatre més reconegudes són Mar i cel o Terra baixa.  
Aquesta plaça es coneix popularment com la plaça del Trinquis.  
            

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:

Marià Benlliure i Gil va néixer a València el 1862 i va morir a Madrid el 
1947. Va començar la seva carrera artística com a pintor, però després de 
veure l’obra de Miquel Àngel a Roma es va dedicar de ple a l’escultura, 
especialment a la creació de monuments.  
  

Camí Antic d’Esplugues:

És el camí que es desviava del Camí Reial de Barcelona a València i menava 
cap al centre de Cornellà travessant l’actual barri del Pedró.  
  
  
 

Carrer d’Ignasi Iglesias:

Ignasi Iglesias i Pujadas va néixer a Sant Andreu del Palomar el 1871 i va 
morir a Barcelona el 1928. Va ser dramaturg i poeta vinculat al moviment 
modernista. Alguns dels seus èxits van ser: L’escurçó o El cor del poble.  
  
 

 
Carrer de Sevilla:

És la capital de la província de Sevilla, a la comunitat autònoma 
d’Andalusia. 
En aquesta zona del barri hi ha altres noms de províncies espanyoles, 
com Múrcia, Granada, Huelva... 
 

Carrer oliverar: 
 

 
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

és el mur que comparteixen les cases construïdes  una a continuació de 
l’altra.  
  
 

fàbrica:  

establiment on es fabrica alguna cosa.  
  
 

filatura: 4

conjunt d’operacions que es duen a terme per convertir una fibra, per 
exemple el cotó o la llana, en fil.  
  
 

bàscula: 5

balança adaptada per a grans pesos, per exemple, per pesar camions.  
  
  
 

habitatge:

casa, o part de la casa, que es pot habitar.  
 

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:

habitatge on només viu una família.  
  
  
 

escultura urbana:

obra d’art en volum, feta de materials diversos com pedra, ferro, bronze, 
vidre..., situada en un espai públic de la ciutat.  
  
 
 

teler: 6

aparell o màquina per a teixir.  
  
 

bloc de pisos:

edifici alt, generalment de forma rectangular, que conté diversos 
habitatges, repartits en pisos. 
 
 
  

maó: 7

peça d’argila assecada i cuita, utilitzada per construir parets, pilars, 
voltes, xemeneies. 
 
 
 

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
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APUNTEM A LA NOSTRA AGENDA
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Sortim al carrer:

Treballem el barri des del carrer



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

EL
 P

ED
RÓ

54

Quadern de descoberta amb les claus de resposta

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: Sant Joan 

Despí  

Túnel

Cap a: La Gabarra 

i Sant Ildefons 

Cap a: Esplugues 

de Llobregat 

Cap a: Centre de 

Cornellà  Cap a: Sant Boi 

de Llobregat 

1

2
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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:      Sant Ignasi       En direcció a:      Francesc Macià                                                         
Si anés fins al final passaria pels municipis de:   Esplugues de Llobregat i 
L’Hospitalet                                             

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? 
La bicicleta, amb la qual es pot anar pel carril bici                                            

 

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? El metro va per sota terra, per on passa 
el metro no passen vianants ni altres vehicles, és una mica més llarg        

1. Quina  diferència hi ha entre el tramvia i l’autobús? L’autobús no va per la via, és més petit, 
funciona amb combustible, les rodes es poden punxar, com les dels camions.           

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?    L’autobús i el Trambaix                                                                                  
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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      (fil)              
• Director    (puro)                      
• Comptable    (rebuts i factures)        
• Treballadora de telers      (llançadora)     
• Porter, encarregat de la bàscula
 (registre entrades i sortides)             
• Taller actual d’escultura de Jordi Rocosa
   (catàleg d’escultura)               

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. Demarcació territorial eclesiàstica.
2. Església principal de la demarcació territorial eclesiàstica. o bé  despatx parroquial o edifici 

annex a l’església.          
3. Conjunt de clergues o feligresos d’una parròquia. o bé conjunt de parroquians d’una botiga 

o establiment.          
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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?        Rodona                                      

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

Què és un orfeó?  Societat o agrupació coral                                                                                                                 

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)
El dibuix ha de representar un edifici 

independent, de diverses plantes, rectangular, 
amb les finestres ordenades per pisos.

Casa independent (2)
En el dibuix cal que s’entengui que les cases 
que hi ha a banda i banda no comparteixen 

paret amb la del dibuix.

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.



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

EL
 P

ED
RÓ

60

Quadern de descoberta amb les claus de resposta

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:
• CEIP Sant Miquel;    
• CEIP Ignasi Iglesias   
Mercats:
• Les Planes;    
• Marsans    
• Centre d’Assistència Primària: ABS 
Can Moritz, situat, al carrer Mossèn 
Andreu    
• Hospital Hospital Comarcal a Sant 
Joan Despí    
• Pavelló Poliesportiu: Can Carbonell 
• Cementiri Municipal
• Comissaria: Sant Ildefons  
• Bombers
• Centre Cívic: García Nieto  
• Biblioteca:  Central de Cornellà 
(carrer mossèn Andreu)  
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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? 

Un esplai        

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? Un tros de tub una papallona de ferro

Un anell gegant

Un túnel

Quina forma tenen? Rodona, circular, cilíndrica... Irregular, triangular, taques rodones,

 punta en cresta...

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

Grans petits

Quina sensació et fa 
cada una?

Un tros de tub una papallona de ferro

Un anell gegant

Un túnel

En què et fa pensar el 
fet que estiguin juntes?

Pesantor, interior, protecció... Lleugeresa, llibertat, exterior... 

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             Bombers....               

 Plaça de la Santa Missió......  Cases  al carrer    Sevilla....

 antiga Masia de Can Trabal  Mercat

  Parròquia de    Sant Miquel      Museu

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

 Casa a quatre vents del
carrer Torras i Bages

 Fàbrica de       Can Bagaria      , i taller
d’escultura de       Jordi Rocosa      

 Biblioteca Central  Pavelló Municipal de    Can Carbonell   

 Orfeó       Catalònia       Ajuntament

 Estació dels Ferrocarrils Catalans  Cementiri Municipal

            Trambaix            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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