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Hi ha altres itineraris que promouen la descoberta de l’entorn 
natural alhora que volen sensibilitzar en favor del medi ambient . 

El parc de Can Mercader és el gran pulmó verd de la ciutat, situat al nord-
est del municipi de Cornellà, i al peu del desnivell que separa el barri de 
Sant Idelfons del barri d’Almeda. 

El parc presenta uns valors botànics històrics i patrimonials que el fan 
singular dins la Xarxa de Parcs Metropolitans. A través d’aquest itinerari 
podreu descobrir el parc i conèixer la diversitat d’espècies vegetals, en la 
seva majoria plantes decoratives dins l’estètica de jardí romàntic. 

Podem fer un itinerari circular prenent com a punt de sortida i d’arriba-
da el Museu Palau Mercader situat al mig del parc, una construcció de 
finals del segle XIX que va ser propietat de la família Mercader, comtes 
de Bell-lloc. Continuarem la vista pujant per la dreta i així arribar on es 
troben els vells jardins, les fonts, les dues casetes amb cobertes acolo-
rides i punxegudes i l’estany dels ànecs. Al llarg del recorregut trobarem 
senyalitzades algunes espècies amb cartells descriptius que contenen 
informació sobre l’origen, l’ús, l’hàbitat i la singularitat d’aquests exem-
plars del parc. Entre aquests, destaquen els que han estan catalogats 
per l’Ajuntament de Cornellà com arbres d’interès local: els plàtans, les 
washingtònies i l’acàcia de tres punxes. 

El nom de Cornellà està lligat al del riu Llobregat. La presència d’aquest 
va ser un factor determinant per al desenvolupament de la nostra ciutat, 
tant com a municipi agrícola, quan les aigües del riu regaven les seves 
terres, com el seu naixement com a localitat purament urbana i el seu 
desenvolupament industrial.

El riu té una continuïtat geogràfica, que ofereix l’oportunitat de ser, mit-
jançant els camins de ribera, un instrument per a la mobilitat no moto-
ritzada i l’esbarjo de les persones, esdevenint un element d’identitat de 
la comarca compartit pels seus ciutadans i ciutadanes. A la nostra ciutat 
podrem seguir la ruta marcada per aquests camins de la ribera prenent 
com a punt de partida el carrer Mare de Déu de Montserrat on comença 
la passera que creua el riu, per continuar l’excursió a l’altra riba del riu. 
Per aquest itinerari es recomanable portar prismàtics si voleu observar 
la gran biodiversitat d’espècies animals i vegetals que hi viuen en aquest 
hàbitat natural, com per exemple l’ocell bernat pescaire, la granota rei-
neta, la serp verda o la papallona rei.

Aquest itinerari enllaça amb diversos caminets que permeten entrar en 
el Parc Agrari del Baix Llobregat, una altra de les rutes recomanades, per 
contemplar els elements agraris, naturals i arquitectònics que configuren 
el paisatge.

ITINERARIS PER CONÈIXER 
L’ENTORN NATURAL

Itinerari pel riu Llobregat

Itinerari botànic Can Mercader
L’itinerari es de 1,6 km de longitud, d’una durada de 90 minuts

Durada aproximada: 90 minuts



ITINERARI VERD
ITINERARI LILA
ITINERARI VERMELL
ITINERARI GRIS
ITINERARI TARONJA
ITINERARI BLAU
ITINERARI BLAU CEL
ITINERARI CADA PEDRA AL SEU TEMPS
ITINERARI MOVIMENT OBRER
ITINERARI DEL CANAL DE LA INFANTA

ALTRES ITINERARIS
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