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Proposem una nova passejada amb punt de sortida al barri Al-
meda, concretament a l’estació dels Ferrocarrils Catalans. En el 
supòsit que us hi desplaceu fent ús del servei dels FCG, aconse-
llem efectuar la sortida a l’exterior per les escales mecàniques 
existents a la part nova de l’andana: d’aquesta manera podem 
contemplar el mural “Temps de lluita i de progrés” que recull els 
fets ocorreguts al barri el novembre de 1974. Una vegada a l’exte-
rior gireu cap a la dreta pel carrer de Teodoro Lacalle, que compta 
amb una notable filera de plàtans d’ombra. Arribareu al carrer de 
Dolors Almeda, just al costat de l’estació vella, (avui Casal d’Avis 
d’Almeda), pel qual girareu cap a l’esquerra. 

Més endavant creuareu el carrer de la Vall d’Aran i de Sant Vi-
cenç Ferrer i, seguidament, el carrer de Marià Fortuny. Ben aviat 
arribeu cap a la dreta al passatge de Dolors Almeda, màxim ex-
ponent de l’abans i el després del barri Almeda per la tipologia 
de les seves cases. Al final del citat passatge tindreu la visió del 
parc de Can Mercader, al qual accedireu després de creuar la 
carretera de L’Hospitalet. El passeig principal del parc, vorejat per 
majestuosos plàtans d’ombra, us portarà a les portes del Palau 
de Can Mercader.

Proposem anar cap a la façana posterior del Palau tot pujant la 
rampa ubicada al costat del monument “Cornellà de Llobregat. 
Ciutat Mil·lenària (986-1986)” que també ret homenatge a Pep 
Ventura. Després, l’itinerari continua per un passeig paral·lel a la 
façana posterior en direcció oest. Passareu entre dos tarongers 
agres, per un passeig pavimentat amb llambordes i, a la dreta en-

mig de la gespa, hi veureu el monument erigit l’any 1990 a la memòria de la poetessa 
Rosalía de Castro per l’Associació Cultural Galega.

Passant per una pèrgola i ran una bonica filera de cedres de l’Atles i de l’Himàlaia, a la 
dreta us quedarà ben aviat l’estació del Ferrocarril de Can Mercader de la que surten 
els dies festius tot un plegat de trenets de l’entitat Amics del Ferrocarril de Cornellà. 
Podríeu aprofitar l’avinentesa per a gaudir d’aquest esplai! Observeu que no hi ha 
limitació en l’edat de l’usuari!

A continuació, abandoneu el parc per l’entrada principal i travesseu la carretera de 
L’Hospitalet per anar vers l’església de Sant Jaume que us queda al davant. Després 
continueu per l’avinguda Pablo Picasso just fins a tocar la plaça Joan Miró, tombareu 
cap a la dreta i us dirigiu vers l’edifici de l’estació vella dels Ferrocarrils Catalans, de 
1947, enfront de la qual hi ha el monument “Plaça de l’Estació”, segons idea i promoció 
de l’Associació de Veïns d’Almeda.

Us convidem aquí a fer un passeig en ferrocarril. Agafeu un comboi cap a l’estació de 
Cornellà-Riera i assegureu-vos que el tren s’atura a la vostra destinació. Seguidament 
us disposeu a passejar per la realitat del barri Centre. 

Punt de sortida: Estació Almeda dels FGC

Punt d’arribada: Antic Cinema Titan al carrer de Rubió i Ors

Durada aproximada: 1 h. 45 min.
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� 1 h. 15 min.

� 15 min.



Punts d’interès 
¿	Monument “Cornellà de Llobregat . Ciutat Mil·lenària” al parc de Can Mercader
¿	Monument a Rosalia de Castro al parc de Can Mercader
¿	Xemeneia industrial al parc de Rosa Sensat
¿	Monument en memòria a Joan N . Garcia-Nieto al parc de Rosa Sensat, obra de Ricard Vaccaro
¿	Castell de Cornellà
¿	Cinema Titan
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Massana, ornades amb ceràmica decorada.

Camineu pel carrer de Rubió i Ors direcció a L’Hospitalet i, després, pugeu per la cèntri-
ca rambla Anselm Clavé. A continuació heu d’agafar el carrer d’Eduard Gibert a la dreta 
i fareu cap a la plaça de la Llibertat, on es troben l’estació d’autobusos i els jutjats. Allà 
podeu observar la xemeneia industrial, testimoni mut del passat tèxtil de la ciutat que 
presideix el parc de Rosa Sensat i Vila.

Heu de continuar pujant pel carrer de Vicenç Llivina i Fernández. Mentre, a la dreta, po-
dreu contemplar el monument dedicat a Joan N. Garcia-Nieto, obra de Ricard Vaccaro.

A l’alçada de l’Escola Bressol La Trepa tombant cap a la esquerra trobareu l’accés al 
carrer de Josep Cuxart, pel qual baixareu 
fins a trobar el de Jaume Casas i Pallerol, 
per continuar baixant per la rambla. 

Desvieu-vos pel carrer Menéndez y Pe-
layo, on trobareu una de les joies de la 
ciutat dalt d’un turonet, el Castell de Cor-
nellà. Una mica més avall hi ha el Mercat 
Centre i l’edifici singular de cal Masip, del 
qual només se’n conserva la façana. Tam-
bé passareu per la plaça i monument de-
dicats al president Lluís Companys.

Aquest itinerari finalitza al carrer de Rubió 
i Ors davant el popular Cinema Titan, edi-
fici noucentista construït l’any 1926.

Sortireu al carrer de la Verge de Mont-
serrat, durant molts anys conegut com 
el carrer de cal Pirranyo. Ara, vorejant 
els mini-jardinets de la també mi-
ni-plaça dels Països Catalans que hi ha 
davant de l’estació, adreceu-vos cap al 
carrer del Marquès de Cornellà. Aquí el 
seguit de cases números 151, 106, 104, 
143 i 141 són relíquies del vell Cornellà. 
També trobareu el Pavelló Centre i al 
seu costat una casa, la número 133, 
amb unes característiques úniques a la 
ciutat, adquirida per a convertir-la en 
seu social del Club Bàsquet Cornellà.

A continuació heu de girar a l’esquerra pel passatge del Transfor-
mador. Així fareu cap el passeig dels Ferrocarrils Catalans el qual 
seguireu poca estona cap a la dreta (abans del soterrament de 
la línia fèrria dels actuals FCG, els trens circulaven per aquest in-
dret: uns 150 metres més enllà, en direcció a ponent, hom enca-
ra pot visualitzar restes dels equipaments ferroviaris pertinents). 

Entreu seguidament al passatge dels Horts (a l’esquerra), fins a 
sortir a l’avinguda del Baix Llobregat, enfront de les instal·lacions 
esportives del Rugbi Club Cornellà i el Club d’Atletisme, aleshores 
girant a l’esquerra retornareu al carrer de cal Pirranyo (Verge de 
Montserrat). Anireu cap a l’esquerra fins al xamfrà amb el passat-
ge de Sant Lluís i després a dreta cap a la plaça de la Sardana.

Creuareu la plaça de la Sardana en diagonal, cap a la dreta, per 
entrar seguidament al carrer de Sant Isidre del qual destaquen 
tres casetes amb jardí i amb pins recargolats a joc amb unes co-
lumnes fetes amb maons, que fan xamfrà amb Amadeu Vives.

Girareu després cap a la dreta pel carrer de Ramon Sala. Aviat 
arribareu a la cruïlla dels carrers de Ramon Sala i el de Sant Jero-
ni. Dirigiu-vos per aquest carrer cap a l’esquerra fins al carrer de 
Rubió i Ors, on destaca la presència de les façanes del forn de Cal 

� 1 h. 30 min.
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