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Fitxa itinerari  
 
 

Objectius  

 

� Donar a conèixer l’origen i història del barri. 
� Donar a conèixer els diversos espais del barri. 
� Donar a conèixer la identitat pròpia del barri dins del context general 

de la ciutat de Cornellà.. 
� Ajudar a comprendre els darrers canvis socials com l’arribada de 

nova població 

 
 
Públic: General (adults) 
 
Durada:  2 a 2,30 hores 
 
Recomanacions:  calçat còmode 
 
Dies i horaris:  diumenge a les 11 hores 
 
Punt de trobada:  Comissaria de la Policia Nacional (al costat de la palmera), 
Avinguda Sant Ildefons cantonada Garrofer.
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 Els punts d’aturada  
 
 

1. Comissaria Policia Nacional 
2. Parròquia St Ildefons 
3. Cinema Pisa 
4. Associació de Veïns 
5. Cinema Avenida / Escola Sant Ildefons 
6. Mercat 
7. Plaça Sant Ildefons 
8. Mirador Av.Salvador Allende / Almogàvers 
9. Torre Miranda 

 
 
 
Temporització 
 
 

 
Punts d’aturada 

 
TRASLLATS       CONTINGUTS 

Comissaria Policia Nacional 15 minuts 
 5 minuts 

Parròquia St Ildefons 5 minuts 
 10 minuts 

Cinema Pisa 5 minuts 
 5 minuts 

Associació de Veïns 5 minuts 
 5 minuts 

Cinema Avenida/Escola Sant 
Ildefons 

10 minuts 

 5 minuts 

Mercat 5 minuts 
 5 minuts 

Plaça Sant Ildefons 5 minuts 
   10 minuts 

Mirador Av.Salv.Allende / 
Almogàvers 

5 minuts 

 10 minuts 

Torre Miranda 10 minuts 
 
SUBTOTAL  

 
0:55                                     1:05  

 
DURADA TOTAL 

2:00 h. 
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*  Punt de trobada i inici del recorregut: Comissaria de la Policia Nacional   
 
1. Comissaria Policia Nacional  
 
Presentació e introducció de l’activitat . 
 
 
El barri de Sant Ildefons va néixer a mitjans del segle passat, en un moment en 
que moltes grans indústries es van instal·lar a les rodalies de Barcelona. La 
necessitat de ma d’obra i les males condicions de vida al camp van fer que un 
gran volum de persones de la resta de la península emigressin de les seves 
regions originàries per instal·lar-se a Barcelona o a prop d’ella.  
 
Aquest allau immigratori va fer insuficients les vivendes disponibles a les zones 
on arribaven, es sobre ocupaven vivendes o es construïen vivendes precàries: 
barraques o fins i tot cases coves. Per fer front a aquesta necessitat de vivenda 
des dels organismes oficials es van endegar tota una sèrie de plans per tal de 
possibilitar la construcció ràpida d’habitatges. 
 
Cornellà disposava d’un gran terreny de conreus i garrofers ubicat a la zona 
alta de Cornella, per damunt del petit barri de casetes de la Gavarra. Ja des del 
1953 es parlava de la possibilitat de creació d’un polígon d’habitatges a la zona 
tot i que amb característiques de ciutat jardí i habitatges per unes 7.500 
persones. Però  va ser l’aprovació del Pla d’Urgència Social de Barcelona de 
1958 el que va engegar definitivament la construcció del polígon d’habitatges 
de Sant Ildefons o El Satélite, ja que va incorporar i afavorir la intervenció 
privada en la seva edificació. 
 
L’ajuntament de Cornellà va cedir les tasques urbanitzadores i de creació del 
barri  a  l’empresa Construcciones Españolas SA (CESA) que s’havia de fer 
càrrec de tots els processos que comportava el naixement d’un nou barri, tant 
del procés expropiatiu, constructor i urbanitzador, tot i que incorporant un seguit 
de modificacions al plantejament inicial:  de blocs de petita alçada es va passar 
a grans torres i de  tenir 7.500 habitants a prop d’uns 50.000. Cornellà va 
passar de tenir 11.000 habitants al 1950  a tenir-ne 90.000 al 1975. 
 
La construcció del barri es va allargar des del 1959, data en que es va 
inaugurar el primer bloc al carrer Avet fins el 1973 en que la constructora va 
donar per acabada l’obra del barri. De la majoria dels serveis i tasques 
urbanitzadores la constructora se’n va oblidar i va ser feina del veïns exigir i 
reclamar les millores necessàries pet tal que aquest superpoblat barri fos 
habitable.   
 
El punt d’origen del barri van ser les oficines de l’empresa constructora 
Construcciones Españolas SA, on es podia visitar un pis mostra e iniciar els 
tràmits de compra dels futurs pisos. Aquest terreny actualment està ocupat per 
l’edifici de la comissaria de la Policia Nacional. 
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Un dels magatzems de la constructora va fer de primitiva església de Sant 
Ildefons, en permetre la constructora la celebració de les eucaristies a dins, ja 
que no va ser fins el 1963 quan finalment es va construir l’edifici de la primera 
parròquia en uns terrenys cedits per la mateixa constructora. 
 
L’edifici de vendes, un cop desmantellada l’oficina per part de la constructora, 
va  ser ocupat per la caserna de la Policia Nacional. En un barri mancat de 
gairebé tot tipus de serveis, l’únic edifici públic creat i ocupat va ser el de la 
Policia Nacional, que va ser transformat en un edifici quartell conegut 
popularment com a “quartelillo”. Fa una dècada l’edifici de la comissaria va ser 
enderrocat i aixecat de nova planta un de nou que va afegir les oficines 
administratives de tramitació del DNI. 
 
 

 
 

 

 
A la part posterior de les oficines de la constructora es va iniciar la construcció 
del barri. Els primers pisos en ser inaugurats al 1959 són els edificis de cinc 
plantes situats entre el carrer Avet i Avellaner. No disposaven d’ascensor i amb 
el pas del temps i l’envelliment de la població es va fer necessari la seva 
instal·lació, en aquest cas exterior, ja que no tenien suficient espai ni a la 
porteria ni a l’escala. 
 
Els pisos tenen entre 40 i 60 m2, i 2, 3 o 4 habitacions exteriors, però sense 
balcó i amb un petit safareig que acostuma a donar a un pati de llums obert a 
l’exterior o directament al carrer. Aquestes característiques són generals a tots 
els blocs de pisos del barri, tant a les torres de 17 o 13 plantes com al blocs 
construïts en línea de 5 o 10 plantes. 
 
Pel que fa al disseny interior dels pisos es podrien definir dues tipologies: la 
edificació més bàsica dels blocs allargats i en línea recta, on el pis s’estructura 
al llarg d’un passadís recte ubicat lateralment, mentre que a l’altre costat 
s’ubiquen els diferents espais de l’habitatge. I la que trobaríem a les torres, on 
la tipologia varia i majoritàriament els espais de la vivenda s’agrupen en un 
quadrat on es distribueixen els diferents espais.  
 
 
Recursos: Publicitat del barri en la premsa de l’època. 
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2.  Parròquia Sant Ildefons 
 

 
 

 

 
L’edifici de la parròquia de Sant Ildefons va ser aixecat al 1963 en un terreny 
cedit per la constructora. Inicialment els primers habitants del barri pertanyien 
eclesiàsticament i per proximitat, a la parròquia de Sant Miquel situada al barri 
del Padró. Però el gran volum d’assistents als actes litúrgics va fer que es 
comencessin a cel.lebrar misses en un magatzem de la constructora, fins que 
al 1963 la mateixa constructora CESA va donar un terreny on es va construir la 
parròquia de Sant Ildefons. 
  
Va ser la primera de les dues parròquies del barri en ser creada, la segona va 
ser la parròquia del Pilar, al 1967, tot i que l’actual edifici de l’església del Pilar 
es va construir al 1972. 
 
Encara es pot veure el primer edifici de l’església de Sant Ildefons a la part final 
del gran pati, una nau d’obra vista d’estructura molt simple que es considerava 
temporal des de pràcticament els seus inicis, donat que es volia construir un 
edifici emblemàtic i singular. Un projecte pel qual es van fer col·lectes populars 
durant dècades i que havia de tenir forma de petxina, “concha” o “conquilla”, i 
del qual es va poder veure la maqueta a l’entrada de l’església durant dècades.  
 
Aquest edifici petxina mai es va dur a terme i a finals dels anys 80 es va 
transformar en un projecte menys ambiciós, on es construïa un edifici més petit 
que permetia realitzar les activitats litúrgiques i els altres serveis de la parròquia, 
i sobretot amb una capacitat més adient al volum de feligresos. 
       
Al seu projecte inicial, la constructora anomenava al barri amb el nom genèric 
de “Polígono”, nom que simplement fa referència a una zona que agrupa 
edificis, ja siguin industrials o d’habitatges. Posteriorment, la pròpia 
constructora es va encarregar de batejar el barri amb el nom oficial de “Ciudad 
Satélite de San Ildefonso”. 
 
Hi ha diferents sobre l’elecció de la part principal del nom “ Sant Ildefons”,una 
és que va ser un homenatge al creador de l’eixample barcelonès Ildefons 
Cerdà, una altra que és en record d’ Ildefons Figueras, pare del president de 
CESA, Josep Maria Figuera Bassols. O fins i tot la teoria que era en honor del 
copropietari de l’empresa Josep Ildefons Suñol. 
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Però, el barri va ser conegut popularment i fins els nostres dies, simplement 
com a “Ciutat Satèl·lit”, “El Satélite” o “La Satélite”. Aquests noms recorden la 
pauta en la creació de molts barris de la mateixa època, que neixen com a 
petites ciutats dormitori allunyades d’un centre urbà.  
 
El barri també va rebre altres noms o malnoms com “Ciudad sin ley”, atorgat 
com a conseqüència de les mancances del barri i de la situació de precarietat 
de la població nouvinguda. Els joves no disposaven d’escoles i passaven les 
estones al carrer fet que afavorir la creació de bandes juvenils amb la 
conseqüent sensació d’inseguretat.      
 
“Ciudad sin madre” va ser un altre dels malnoms amb que va ser conegut el 
barri. Aquest nom se li atorgà per la característica arribada a les cases dels 
cobradors dels objectes que les famílies havien adquirit a terminis i la recurrent 
resposta que acostumaven a donar els nens a la pregunta sobre la presència al 
domicili de la seva mare. 
 
  
Continuar pel carrer Avellaner passant pel passadís al carrer Garrofer i baixar a 
Rep. Argentina 

** Passadís sota bloc entre Avellaner i Garrofer. Era habitual trobar aquests 
passadissos a la meitat d’alguns dels blocs de pisos en línea que permetien 
escurçar camí, fins i tot, hi havia alguna porteria dins del passadís. Amb el 
temps molts han estat tapiats per la sensació d’inseguretat que generaven. 
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3. Cinema Pisa  
  
 

 

 
Els barris de la part alta de Cornellà 
van arribar a tenir tres cinemes 
construïts en els primers anys 
d’existència del barri, el cinema Pisa, 
el cinema Avenida  i el cinema 
Sandor. El cinema Pisa, tot i que 
territorialment pertany al barri de 
Gavarra és l’únic cinema que 
perdura dels tres. 

 
El Cinema Pisa està situat tan a prop del barri que sempre ha estat considerat 
un cinema del barri de Sant Ildefons. El Pisa va ser projectat al 1967 amb una 
única sala i al igual que la resta de cinemes de l’època, també ha sofert canvis 
en la seva història. Entre els anys 1986 i 1987 va ser transformat en multi sales.  
 
El cinema era una de les escasses opcions d’esbarjo que es podia permetre la 
població resident al nou barri, ja que en fer sessions de programes dobles es 
podia passar bona part de la tarda del dissabte o diumenge entretingut veient 
dues pel·lícules, normalment una d’estrena i l’altre de menys categoria. 
 
La resta d’oci al barri va estar marcada per l’existència dels bars que permetien 
no només un esbarjo i entreteniment sinó també l’ interrelació de les persones 
ja que eren un dels escassos espais públics i punt de reunió dels habitants en 
un moment que tant per la situació política, amb les prohibicions de reunions, 
com per les circumstàncies constructives del barri, no disposaven de llocs 
públics ni serveis. Moltes vegades, els bars eren el lloc on els habitants dels 
barri podien obtenir tot tipus d’informacions, des de feina a habitacions per 
llogar. Encara avui en dia, el barri de Sant Ildefons conserva un gran volum de 
bars. 
 
De manera itinerant arribaven al barri altres tipus de distraccions com eren els 
espectacles de circ i els espectacles de Braus que es duien a terme en places 
mòbils (al 1967 “ Plaza de toros de la alegría “), tant els circs com les places 
s’instal·laven als descampats que emplenaven el barri.  
 
 
 
 
 
Continuar pel carrer Rep.Argentina i girar al carrer Begònia o a l’espai entre dos 
blocs anterior. 
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4. Associació de Veïns 
 
A l’any 1971, arran de la gran riuada del riu Llobregat, es van haver d’instal·lar 
un seguit de barracons a la zona que actualment ocupa l’edifici de Telefònica 
per tal d’acollir als damnificats d’aquesta gran riuada que va afectar greument 
als barris de l’Almeda, Riera i Centre de Cornellà, a part d’altres municipis del 
Baix Llobregat com Rubí. 
 
Les mancances constructives en el desenvolupament urbanístic del barri van 
fer que a partir de la dècada dels 70 els moviments veïnals s’organitzessin i 
comencessin a reclamar públicament les millores necessàries i bàsiques per la 
vida al barri. Les Comissions al barri , l’Associació de veïns i el Casino Cultural 
van ser els marcs organitzatius de les protestes veïnals. 
 
L’associació de veïns havia iniciat les seves tasques al 1964 i desprès d’un 
parèntesis, es va re instaurar el 1974. Va facilitar les reclamacions veïnals i va 
donar la primera embranzida a la resta de barris de la ciutat per configurar les 
seves pròpies associacions de veïns. 
 
L’associació és traslladà a la seu actual el 1988 gràcies a una donació de 
l’Ajuntament i “la Caixa”. Fins llavors tenia la seu a un local llogat al carrer 
Doblescudo. 
 
 
Recórrer el Passatge Federico Garcia Lorca 
 
 
Recursos: fragment de l’entrevista amb Frederic Prieto 
 
“Quan es crea l'associació de Veïns? 
 
Es crea sota la protecció del que podríem anomenar l'èlit oficialista del barri. L'alcalde de barri que era el 
senyor Palou, del bar-restaurant Palou, la gent que organitzava les festes majors del barri, el Bonet (que 
era el vice-president de l'Associació de Veïns). El president de l'Associació de Veïns, que era un tal Grau,  
mor jove, com que estava molt agafada per aquestes quatre/cinc persones, l'Associació de Veïns 
desapareix. Segueix existint, perquè hi ha uns estatuts aprovats. 
A nosaltres que treballàvem des de comissions de barri ens interessa reviscolar aquesta associació. Ens 
entrevistem amb la vídua del president. Hi anem amb el Ramon Bonet. Es nega a entregar-nos els llibres i 
les actes. Em lligo la manta al cap, me’n vaig al Govern Civil, demano els estatus que estaven dipositats 
allà, els copio a mà, els porto a autentificar, ens posen el segell, vam convocar eleccions amb el Bonet 
davant. L'any 1974 l'associació de Veïns amb aquest tall respecte l'anterior Associació de Veïns que 
probablement va ser creada cap a finals dels 60. No crec que fessin res mes que festes. Nosaltres la vem 
crear per fer coses pel barri, en funció de les reivindicacions del barri.” 
 
 
“A través de quins mitjans s'intentava a aconseguir això? 
 
Es treballava molt a través d'assemblees de barri. Fèiem un butlletí. Fèiem manifestacions i 
concentracions a l'ajuntament. Processos mobilitzadors que inventàvem en aquell moment. Eren 
mobilitzacions molt immediates, perquè algú li havien trepitjat un ull de poll. En aqella època  s'havia 
d'inventar. La gent havia de tenir molta confiança per bellugar-se. El procés mobilitzador  en aquella 
època, no només a Sant Ildefons sinó a tots el barris de Cornellà.” 
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5. Escola Sant Ildefons i Cinema Avenida 
 
Escola Sant Ildefons  
 

 

 
L’inicial pla constructiu del barri 
comportava la creació de tota una 
sèrie de serveis per cada una de les 
zones en què es va dividir el barri 
dels quals s’havia de fer càrrec 
l’empresa constructora (CESA) però 
durant el procés constructiu va 
quedar palès que aquests serveis 
no es durien a terme. 

  
Una de les grans mancances que va patir el barri des de la seva creació va ser 
l’ensenyament, ja que tot i que al pla inicial del 1959 es contemplava la creació 
de cinc escoles i cinc parvularis, no va ser fins el 1968 que va ser inaugurada la 
primera escola pública del barri, el Col·legi Sant Ildefons, que va ser inaugurat 
el 1968 amb quatre grups per nivell.  
 
Inicialment, l’empresa constructora s’havia de fer càrrec de la seva edificació, 
però finalment només va cedir el terreny a l’ajuntament, que alhora el va cedir 
al Ministeri per la construcció de l’escola. 
 
Fins llavors i fins a força anys després la mancança de places d’ensenyament 
al barri havia fet créixer acadèmies de caire privat per tal de acollir a la gran 
quantitat d’infants i joves en edat escolar que no tenien cap escola on anar. 
Aquests centres d’ensenyament es van crear als baixos o als pisos dels blocs, 
alguns amb greus mancances pedagògiques i de recursos.  
 
En estar ubicades a pisos, les aules, que eren les habitacions resultaven 
petites per la quantitat d’alumnes. L’espai d’esbarjo era el propi carrer, 
principalment els espais interblocs escassament urbanitzats. Les acadèmies 
que comptaven amb un gran volum d’alumnes havien d’optar per la  
descentralització, dividint els alumnes per nivells en diferents pisos o baixos tot 
i que fos a diferents carrers.  
  
Al barri de Sant Ildefons es van arribar a comptar fins a quinze d’aquestes 
acadèmies. Algunes van ser: 
 
La Moreneta:  propietat de la família Mirosa al carrer Arç 
Jaime I, baixos del carrer Camèlia, Caoba i Xiprer. 
Institución Escolar Europa , als baixos del carrer Bedoll i Avet 
Nuestra señora del Pilar, carrer Begònia. 
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Cinema Avenida 
 
 

 

 
El cinema Avenida va ser un dels 
dos cinemes amb que comptava el 
barri, i el situat a una zona més 
propera al nucli central del barri. 

 
Va ser construït als anys seixanta i es va tancar el 19 de desembre de 1986 per 
ser transformat en un petit centre comercial amb diferents tipus de botigues, 
ocupa el mateix espai físic que l’antic cinema, fins i tot l’entrada ocupa el mateix 
lloc a l’Avinguda de St. Ildefons. El bar  estava situat al darrera, al costat de 
l’avinguda de la  República Argentina 
 
 

  
 

Durant els anys de mancances de 
serveis al barri,el cinema Avenida 
es va utilitzar per fer-hi algunes 
misses de la parròquia del Pilar, (el 
primer local que va ocupar aquesta 
parròquia es trobava ubicat als 
baixos del bloc de 17 plantes del 
costat fins que al 1972 es va edificar 
l’església) i fins i tot, va arribar a 
acollir algunes  reunions sindicals 
clandestines. 

 
Recursos: Imatge antiga del cinema 
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6. Mercat  
  
 
 
La  zona central del barri, va ser l’espai destinat als serveis. Inicialment, el 
primer projecte constructiu va plantejar un barri dividit en diferents sectors, 
cadascun d’ells amb una zona de serveis pròpia, però després de les diferents 
modificacions del projecte, el barri va quedar organitzat a l’entorn d’un gran 
espai central on s’havien d’ubicar tots els serveis just en el punt on es creuaven 
els dos principals carrers del barri, les dues Avingudes: República Argentina i 
Sant Ildefons. 
 
Els eixos vertebradors del barri, que es creuen en aquest punt són les dues 
principals avingudes: República Argentina i Sant Ildefons.  
 
Els blocs de pisos es van organitzar en cinc nuclis, i els carrers d’aquests 
sectors van ser batejats amb noms de l’herbari i seguint un ordre alfabètic i en 
castellà, els carrers de la A (Aveto, Abedul, Algarrobo,...) els de la B (Buri, 
Begonia, Bambú....) la C (Camelias, Caoba, Ciprés...) o la D (Dalia, 
Desmayo,...) o la F (Frambuesa, Fresno, ...). Els espais interblocs no van rebre 
nom i se’n fa referència en relació als dos carrers immediats, tot i que alguns 
van ser batejats amb posterioritat com la plaça Carmen Amaya.  
 
 

 

El mercat de Sant Ildefons va ser un 
dels primers serveis que es van 
ubicar a aquest punt central del barri, 
i tot i ser un dels primers, va ser 
inaugurat el 1970. La constructora 
no va participar en la seva edificació 
i va ser l’ajuntament qui finalment es 
va fer càrrec, comprant els terrenys 
de la banda inferior.  

 
Va ser creat per ser el mercat més gran de Cornellà amb un alt volum de 
parades. Inicialment el projecte, comptava amb la creació d’una guarderia en la 
part superior així com un restaurant, però finalment no es van instal·lar. 
 
Al seu davant, a la gran plaça, es desenvolupa el mercat ambulant setmanal 
dels dijous. Les botigues exteriors van ser construïdes a finals dels anys 80 per 
donar cabuda a altres tipus de productes, sobretot tèxtils. L’última modificació 
del seu aspecte correspon a l’any 2011 amb l’ampliació lateral on s’ha instal·lat 
l’Abacus.  
 
 
 
Recursos: planols amb els eixos i nuclis 
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7. Plaça de Sant Ildefons 
 
 
Aquesta plaça, que dona nom al barri, va ser una de les darreres places en ser 
urbanitzades completament tot i la seva estratègica posició. La part més antiga 
es correspon a la situada entre el mercat i la parada del metro. Antigament 
comptava amb una gran font monumental rectangular al centre (d’on mai va 
brollar l’aigua) i al seu voltant, un muret feia de seient a la gran quantitat de 
gent gran que al igual que, com succeeix als nostres dies, sempre a acollit el 
barri. 
 

 

 
Al seu costat va quedar un gran 
descampat que durant molts anys 
va servir d’improvisat aparcament 
de cotxes. Durant les festes de barri 
acollia als firaires i les atraccions, i  
era un dels espais que ocupaven els 
circs al arribar al barri. 

 
Amb els anys, a l’entorn d’aquesta plaça s’han anant ubicant diferents serveis, 
com el centre cívic, que va ser projectat al 1980, on es desenvolupen gran 
quantitat d’activitats acollint la seu de diferents entitats culturals del barri. 
 
També el CAP edificat al 1993 es va ubicar en aquesta plaça. L’atenció 
sanitària al barri  va ser escassa durant els seus inicis, només existia una casa 
de socors ubicada als baixos del carrer de la línia elèctrica que després va ser 
substituïda pels ambulatoris, que sempre estaven fora del barri. Fins 
l’inauguració del CAP de Sant Ildefons els veïns van haver de traslladar-se a 
altres barris de la ciutat per qualsevol tema sanitari ja fos l’atenció primària al 
veí barri de la Gavarra al CAP del carrer Mossèn Jaume Soler (ubicat després 
a Salvador Allende) ,o bé l’atenció especialitzada al centre del carrer Bellaterra. 
  
Aquest barri es va crear com a ciutat dormitori i per tant ja des de la seva 
construcció la població majoritàriament treballava a fora, ja fos al mateix 
Cornellà o bé a un altre municipi. 
 
Els mitjans de transport públic resultaven fonamentals per la població, malgrat 
tot, durant força anys l’únic transport que va funcionar va ser l’autobús. Als 
primers anys ni tant sols passava per l’interior del barri, sinó que ho feia per la 
carretera d’Esplugues. L’any 1971 es va adaptar la línea d’autobús que 
connectava Cornellà amb Barcelona BC per fer-la passar pel barri. Va ser el 
naixement de la línia BI. 
 
El Metro arribà a Cornellà, en concret a Sant Ildefons, l’any 1976 i va permetre 
una gran millora en el transport públic de la ciutat i no només pel barri. Durant 
anys i fins que no es va allargar la línia al 1983, aquesta era l’estació final del 
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metro i tots els habitants de la ciutat que el necessitaven havien de passar pel 
barri. 
  
*Nota: En la mesura que el procés urbanitzador del carrer ho permeti, seria recomanable 
modificar el recorregut des d’aquest punt fins el següent a través del carrer Almogàvers, 
passant per la nova Biblioteca i Auditori.  
 
 
Recurs:  Foto de la configuració antiga de la plaça de Sant Ildefons,  
     Fragment de l’entrevista amb Frederic Prieto 
 
 
Com valora l'evolució que ha tingut el barri? 
 
Des del punt de vista físic ha evolucionat. El barri és el que és amb blocs on viuen molta gent amb poc 
espai. Ara mateix té un ambulatori, al centre del barri, un centre cívic, les escoles es van anar 
complementant i també es van fer instituts, una residència. És a dir, té una sèrie d'equipaments culturals 
indiscutibles. I no només culturals. L'arribada del metro va ser un gran avenç per al barri. Jo recordo que 
quan portava el nen a la guarderia a Barcelona, perquè no n'hi havia a Cornellà, tenies que deixar passar 
dos o tres autobusos, perquè la gent et feia fora a empentes de ple com anava.  
És un barri que ha sofert la despersonalització en una certa freqüència. Vaig anar a viure al Centre i un dia 
vaig venir al barri i al sortir del metro vaig quedar sorprès, perquè tot eren races diferents, gent al carrer 
com en la primera època, gent de la nova immigració que canviava la fesomia del barri. 
Sempre ha sigut un barri d'entrada i de sortida, de gent que arriba aquí per primera vegada (és el barri 
amb una major part de població estrangera), però també és un barri que en quan pots te’n vas. Això ha fet 
difícil la construcció d'una imatge del barri.  
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8. Mirador Av. Salvador Allende /Almogàvers 
 
 
La zona del davant del mirador va ser urbanitzada a finals dels anys 80. Abans 
era un gran descampat que feia de frontera amb l’Hospitalet i que servia per 
desfer-se de la runa, a més de ser un assentament xavolista. Alhora que es 
construeix la Ronda de Dalt sobre un talús artificial, es va finalitzar el recorregut 
de l’Avinguda Salvador Allende, que fins llavors acabava en un descampat.  
 
Tot i que l’avinguda va ser oberta als 80, encara va quedar una pastilla estreta 
de terreny adossada al pati de les escoles Roger de Flor i Roger de Llúria 
(actual Torre de la Miranda). Aquest espai i part del pati han servit per 
urbanitzar i edificar el bloc de pisos que actualment és el més nou del barri. 
Aquesta és la darrera zona que ha estat urbanitzada i remodelada ja que també 
s’ha enderrocat i fet de nou el parvulari adjacent per tal de poder obrir el carrer 
Almogàvers fins l’avinguda Salvador Allende. 
 
A sota del nou edifici s’ubicarà un auditori i una biblioteca pública.  En el 
projecte inicial de construcció del barri, als anys 50, es parlava de dotar-lo amb 
una biblioteca però no ha estat fins a quaranta anys després que aquesta 
s’està construint. Durant força anys els estudiants del barri només van poder 
comptar amb dues petites biblioteques que formaven part de l’obra social de 
dues caixes d’estalvis, la de la Caixa d’Estalvis de Barcelona, ubicada al carrer 
Dr. Arús i la Sala de Lectura Sant Jordi de la Caixa Catalunya, pràcticament 
fora del barri, al carrer Garrigues cantonada Línia Elèctrica.   
 
L’edifici de l’ INEM que en un futur serà traslladat, també ha resultat afectat per 
la transformació de la zona, donat que ha perdut un tros d’edifici que estava 
ocupat per un centre de formació ocupacional. Però aquest edifici es va 
construir amb la idea de ser un institut de batxillerat  provisional, ja que el 
volum d’estudiants va créixer i Cornellà només comptava amb l’institut 
Francesc Macià. Durant el curs 1986-87  l’edifici  va deixar de ser institut en 
inaugurar-se el nou edifici de  l’ institut Joan Miró.  
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9. Torre Miranda 
 

 
 

És l’element patrimonial més antic 
del barri de Sant Ildefons. Es troba 
situat a l’extrem superior de l’actual 
parc de Can Mercader, que formava 
part de la finca que va pertànyer als 
Comtes de Bell.lloch. 
 
Arnau de Mercader va fer construir 
la Torre de la Miranda com a 
observatori de la plana deltaica del 
Llobregat al 1899-1900. Obra de 
l’arquitecte Jaume Gustà i Bondia, 
va ser afegida a la finca dintre de tot 
un seguit d’obres de renovació, com 
per exemple la construcció de la 
casa dels colons, la caseta de les 
màquines o la porteria. Alhora, 
aprofitant el trasllat de la residència 
de la família cap a Cornellà, es va 
dur a terme la remodelació de 
l’interior del Palau de Can Mercader. 

 
La Torre es va construir en estil neomudèjar, la seva planta és hexagonal i té 
uns 30 metres d’alçada dividits en quatre cossos diferenciats per cornises. Al 
cos central trobem quatre pisos amb finestres coronades, al cos superior una 
miranda coberta amb finestres geminades i a la planta superior una miranda 
descoberta amb merlets a la barana. 
 
Actualment, aquest edifici de titularitat municipal és obert al públic pel Nadal 
transformat en l’habitatge del Mag Maginet, observador dels estels que pot 
predir l’arribada dels reis mags a la ciutat (en una de la plantes es pot observar 
la seva cambra). 
 
Quan aquest edifici va ser construït, aquesta zona alta de Cornellà estava 
deshabitada. La seva situació en una zona més elevada que la resta del 
municipi i allunyada de la zona propera al riu feia que els cultius que 
predominessin fossin els de secà: ordi, blat, garrofers... Només alguna petita 
construcció de caire agrari es podia trobar a la zona. 
 
Als anys 50 i 60, degut al gran volum de gent nouvinguda a la població i a 
l’escassetat d’habitatges, la zona del talús que separa la part alta de la baixa es 
va omplir de coves que la gent excavava per tal de poder viure-hi. A mesura 
que la construcció del barri avançava, aquestes coves van ser destruïdes per 
evitar els accidents que la inestabilitat del terreny i el xavolisme provocaven. 
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L’escassetat d’habitatge i l’allau migratori van fer a més que els pisos en alguns 
casos es sobre ocupessin, ja que era habitual que els nouvinguts en arribar a 
Catalunya cerquessin la companyia dels oriünds de la seva població i aquests 
moltes vegades els hi llogaven alguna habitació. 
 
 
 Residència Teresa Duran 
 
Ocupa l’espai de l’antiga escola “Jacint Verdaguer”, que va ser la segona 
escola pública del barri, inaugurada al 1969 .  
 
Al igual que la resta d’equipaments, va costar molt que la constructora cedís un 
terreny per construir una nova escola després de fer la de Sant Ildefons, que 
ben de seguida va quedar petita. Finalment, la constructora va cedir un terreny 
irregular al costat de la Torre de la Miranda. L’inicial projecte del Ministeri es va 
haver de modificar per tal d’adaptar-lo a les dificultats del terreny. L’escola es 
va inaugurar al igual que la primera amb 32 grups. 
 
Als anys 80, les mancances ja no eren de places d’ EGB, sinó de secundaria, 
per la qual cosa es va transformar en un centre de batxillerat, l’IES Verdaguer. 
Degut a la caiguda de la natalitat i a l’increment de població d’edat avançada,  
l’edifici ha acabat convertit en un centre geriàtric i hospital de dia. 
 
 


