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Cornellà a peu. Guia d’itineraris.

Cornellà a Peu és el nom que rep el conjunt d’itineraris pensats per gaudir 
i conèixer la nostra ciutat caminant, corrent o en bicicleta. És també una 
proposta que s’emmarca en el programa Cornellà Natura, que amb l’objectiu 
de renaturalitzar la ciutat vol transformar el nostre municipi en un territori 
on el verd, les plantes i els arbres siguin preeminents perquè ens ajudin a 
fomentar la biodiversitat i la connectivitat ecològica. I, alhora, contribuir a la 
mobilitat sostenible i a la millora de la qualitat ambiental.

El projecte Cornellà Natura busca, entre d’altres reptes, la recuperació 
d’espais per als vianants i per a l’ús de mitjans de transport com la bicicleta, 
en un entorn agradable, tranquil i segur. A més de fer de l’espai públic un 
entorn per compartir, viure i conviure.

D’aquí la idea de presentar un seguit de propostes per a fer reals aquests 
reptes: itineraris pensats per caminar i no conduir, itineraris per conèixer, per 
fer salut, per viure millor.

En aquesta guia hi trobareu 10 dels 17 itineraris que en aquest moment 
Cornellà disposa senyalitzats. La resta de rutes les podreu consultar en el 
web municipal. 

17 itineraris que ens proposen descobrir el territori des d’una altra perspectiva, 
més tranquil·la i compartida, per parar atenció als seus continguts, que ens 
parlen d’història,  d’anècdotes, de natura i bioritmes...

Caminem?
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ITINERARI
VERD

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.



ITINERARI
LILA

Iniciem un nou itinerari a la Plaça de l’Estació davant l’estació 
de Renfe, edifici que data del 1855 i està inclòs en el Catàleg de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic local. L’itinerari continua pel 
carrer d’Isaac Peral, creua el carrer d’Ernest Lluch i us situarà en 
una balconada des de la qual es gaudeix d’una bona perspectiva 
del poble veí de Sant Boi.

Baixeu cap a la dreta en direcció al pas zebra que hi ha davant del 
complex comercial Llobregat Centre, passeu a la vorera oposada 
i camineu en direcció a l’església aprofitant l’ocasió per gaudir 
de la imatge que aneu tenint dels edificis i jardins de l’Estació de 
Bombeig d’Aigües de Barcelona, un dels conjunts industrials més 
notables i més ben conservats de Catalunya.

Aneu cap a la dreta i baixeu per la carretera d’Esplugues. Seguiu fins trobar un pas 
zebra davant d’una de les masies més antigues de Cornellà, Can Trabal, documentada 
des del segle XIV.

Creueu la carretera d’Esplugues i us endinsareu pel carrer de Manuel de Lasarte i de 
Pessino, al final del qual s’hi conserva una altra de les masies més importants de Cor-
nellà, Can Rissuenyo datada al segle XVIII. La placeta davant la masia està dedicada a 
la memòria de Josep Llobera i Ramon, filòleg, Medalla d’Or de la ciutat de Cornellà de 
Llobregat (1995) i Creu de Sant Jordi (2004).

En aquest punt s’ha de pujar pel carrer de Pius XII, al capdamunt del qual tombareu 
cap a la dreta pel passatge de la Destraleta, i després arribareu darrera l’església de 
Santa Maria on s’hi conserva La Rectoria, aquesta del segle XVI. Vorejant l’església per 
la dreta passareu entre La Rectoria i el Racó d’en Mora, i ran de les restes de murs i 
fonaments de l’església vella degudament documentats, fins a ser a la petita plaça dels 
Enamorats, un dels punts més bells i màgics de Cornellà en què hi trobem un edifici 
noucentista (del 1923) que acull actualment dependències municipals. També podreu 
veure una imatge de terracota de la Mare de Déu del Remei.

Un cop vista la plaça dels Enamorats i el carrer de les Escaletes s’ha de parar atenció en 
la façana principal de l’Església de Santa Maria. Doneu després una ullada als capitells 
de l’antiga església paleocristiana que ornen les dues columnes visigòtiques situades a 
banda i banda de la porta principal de l’Ajuntament de Cornellà.

Punt de sortida: Plaça de l’Estació

Punt d’arribada: Estació Cornellà-Riera dels FGC

Durada aproximada: 1 h.
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� 25 min.

Les columnes 
preromàniques, 
constitueixen una 
de les restes més 
antigues de Cornellà



Després dirigiu-vos cap a la plaça de l’Església per veure enfront 
com s’alça la masia de Can Maragall que data del 1276, encara que 
l’edifici actual és del segle XVIII. A la dreta queda la restaurada 
masia de Can Vallhonrat (1620-25).

A continuació, podeu parar atenció al monument dedicat a la Di-
ada de Catalunya, obra del conegut ceramista local Jordi i Serra 
i al monument a l’arbre de la plaça de l’Església. Heu de conti-
nuar fent camí per la rambla d’Anselm Clavé, on també troba-
reu un monument, aquest en record d’Anselm Clavé. En aquesta 
rambla es poden veure alguns edificis d’estil modernista com la 
casa número 18, del 1913. L’haureu de contemplar des d’una certa 
distància, perquè, per continuar el nostre recorregut haureu de 
tombar cap a la dreta pel carrer de la Verge del Pilar i ben aviat ho 
tornareu a fer, aquesta vegada cap a l’esquerra, pel carrer dedicat 
a l’instrumentista i compositor local Jaume Vilà i Mèlich (Javimel).

Quan el carrer ha iniciat la davallada, l’haureu d’abandonar per 
entrar al pati que envolta el Castell de Cornellà. El document més 
antic que fa referència a aquest castell data de l’any 1204.

Punts d’interès 
¿	Mirador de la balconada de l’intercanviador del Trambaix
¿	Monument dedicat a la Diada de Catalunya a la plaça de l’Església
¿	Les dues columnes preromàniques als laterals de la porta principal de l’Ajuntament . 
¿	Murs i fonaments de l’església vella degudament documentats (al voltant l’església de Santa Maria)
¿	Imatge de terracota de la Mare de Déu del Roser a l’edifici noucentista de la plaça dels Enamorats
¿	Monument homenatge a la figura d’Anselm Clavé a la Rambla Anselm Clavé
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Baixareu per les escales i després pel carrer de 
Menéndez y Pelayo. A l’esquerra us quedarà el 
Mercat Centre i, a la dreta, un edifici modernista 
construït els anys 1904-05, del qual només se’n 
conserva la façana.

Tombareu cap a la dreta pel passatge de Josep Ge-
labert i Fatjó: en destaquem la casa núm. 5 perquè 
manté l’aspecte de casa pairal amb rellotge de sol. 
Arribats al final, fareu un gir a l’esquerra i caminareu 
els curts carrers de Gustavo A. Bécquer i de Sant 
Bernat de Menthon per enllaçar amb el de Diego 
de Velázquez, on trobareu les casetes del Peret del 
Gel. És recomanable fer una visita amb il·lumina-
ció nocturna a aquesta raconada de carrers: el tipus 
de fanals instal·lats (únics a Cornellà) li confereixen 
una dolça recordança de temps passats. Ara podreu 
baixar al carrer de Rubió i Ors, que seguireu cap 
a l’esquerra fins a trobar el familiar Cinema Titan 
(1926), típic exemple d’arquitectura noucentista (ac-
tualment alberga la Biblioteca Marta Mata).

Seguireu el carrer de la Verge de Montserrat fins a 
arribar al passeig dels Ferrocarrils Catalans. Podeu 
contemplar l’habitatge aïllat de tipus senyorial en 
el núm. 22, que data de l’any 1929. 

I el punt i final d’aquest itinerari el trobeu a la part posterior de la baluerna d’accés 
a l’estació Cornellà-Riera dels Ferrocarrils Catalans on hi ha una casa isolada que fou 
estació ferroviària fins que el “carrilet” va ser soterrat. 
� 1 h.



ITINERARI
VERMELL

Ens tornem a trobar als jardins de la barriada Lindavista. Comenceu 
a caminar en direcció est pel passeig amb jardins i, quan aquest 
es bifurca, seguiu el tram que fa baixada. Deixareu a l’esquerra un 
gran rellotge de sol construït amb maons al mig d’un clap de ges-
pa, construcció i obra de l’arquitecte local Antonio Pérez.

El camí continua baixant ran d’una llarga balconada que ofereix 
una estupenda visió a vol d’ocell del barri Almeda, del pla de 
Llobregat i de la part baixa de L’Hospitalet. Després d’haver dei-
xat a la dreta un notable grup de pins pinyoners estareu davant 
la porta reixada que dóna accés al parc de Can Mercader, on un 
plafó, àmpliament documentat, explica la història del Canal de 
la Infanta.

Punt de sortida: Jardins de Lindavista

Punt d’arribada: Estació Almeda dels FGC

Durada aproximada: 1 h. 10 min.
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� 10 min.

Tan bon punt haureu creuat la porta d’entrada al parc us desvi-
areu cap a l’esquerra. El vostre camí us adreçarà a passar per un 
espai tot plantat, en primer lloc trobareu un exemplar d’acàcia 
d’espines, arbre molt singular, i a continuació unes característi-
ques palmeres. Ambdós elements formen part de les interessants 
i variades espècies incloses en l’itinerari botànic del parc, altament 
recomanable. Seguidament us situareu damunt d’una terrassa, 
entre el Complex Aquàtic i Esportiu de Can Mercader i les ins-
tal·lacions del Club Esportiu d’Automodelisme Can Mercader, per 
abandonar-la en direcció est i sortir del parc. Un camí de terra i 
grava travessa seguidament per sota el viaducte que us ve enfront 
i més endavant fareu cap a un carrer ample, asfaltat, que forma un 
angle de 90º, seguiu aquest carrer cap a la vostra dreta.

És el carrer d’Antoni de los Ríos i el seguireu fins que es fon amb 
la carretera de L’Hospitalet, just davant de la masia de cal Vidrier, 
del segle XIX. El vostre camí continua en direcció L’Hospitalet, pas-
sa per davant el complex d’oficines del Citypark, pel xamfrà que 
forma la carretera amb la rambla de Solanes i deixa a l’esquerra 

13



Al cap del passeig girareu cap a ponent travessant el passeig de la Campsa i així entra-
reu al carrer del Coure en plena zona industrial cornellanenca. Més endavant, després 
d’haver deixat un carrer a la dreta, arribareu al carrer de l’Energia, que travessareu per 
un pas de vianants. Desvieu-vos aleshores unes poques passes cap a l’esquerra i, a 
continuació, cap a la dreta per seguir el passeig dels Ferrocarrils Catalans en direcció a 
ponent. Seguidament creuareu el carrer del Silici i continuant en direcció oest tindreu 
a l’esquerra tota una esplanada plantada de moreres i oms i, a la dreta, les pistes mu-
nicipals de l’Skate Park Almeda.

Passeu per sota el viaducte de la Ronda de Dalt i anireu a parar a la plaça equipada 
amb l’escultura “Porta Diagonal” de 60 tones de pes, obra de l’artista Ricard Vaccaro. 
Per l’originalitat de la seva composició i les seves grans dimensions aquesta escultura 
s’ha convertit en un dels signes identificatius de la ciutat. A continuació, creueu la 
plaça per accedir a l’avinguda de Pablo Picasso i seguiu-la cap a l’esquerra per agafar 
el carrer de Baltasar Oriol i un altre cop desviació a l’esquerra pel carrer de Lepanto. Un 
cop al carrer de Lleó XIII, tombareu cap a la dreta i arribareu poca estona després a la 
plaça d’Almeda la Vella, on es troba el Centre Social Almeda i on es pot observar el gran 
complex arquitectònic de les oficines del World Trade Center Almeda Park.

Camineu cap a la dreta travessant el carrer de Tirso de Molina i el d’Antonio Alcalá 
Galiano fins arribar al Passeig dels Ferrocarrils Catalans. Acabem la passejada davant 
l’estació “Almeda” dels Ferrocarrils Catalans que és a poques passes.

l’extens solar de l’empresa Thomas que, allà pels anys 50, fou el 
camp de joc del Rugby Club Cornellà. Si esteu a la vorera de la 
dreta seguireu en terme municipal cornellanenc, però si aneu per 
a l’esquerra és terme municipal de L’Hospitalet on veureu el nou 
parc de la Remunta (ex-caserna militar i, posteriorment, Escola de 
Capacitació Agrària Eqüestre de la Generalitat de Catalunya).

Arribareu a la rotonda on la carretera de L’Hospitalet passa a 
dir-se carrer Major de L’Hospitalet, abandonareu la direcció est 
que heu mantingut i us atansareu a una notable edificació del 
segle XVII (actualment, Masia Museu Serra, i obrador dels ce-
ramistes Serra), casa que heu de mantenir a la vostra esquerra 
i així enfilareu un carrer ben ample que per la banda esquerra 
pertany a L’Hospitalet amb el nom de carrer de Femades i per 
la dreta, a Cornellà, amb el nom de passeig de la Campsa. Ca-
minareu entre ambdós, per una allargada plaça batejada com 
Jardins de la Pau on trobeu l’escultura “Noi del peix” de Rafael 
Solanic i Balius.

Punts d’interès 
¿	Mirador de Lindavista
¿	Escultura als Jardins de la Pau
¿	Escultura “Porta Diagonal”, obra de Ricard Vaccaro a la plaça de Joan Miró
¿	Complex d’oficines del World Trade Center Almeda Park

14 15

� 30 min.

� 50 min.

� 1 h. 10 min.



ITINERARI
GRIS

PRIMER TRAM
L’itinerari s’inicia en direcció a llevant, enfront de l’Escola Pública 
Antoni Gaudí (jardins del carrer Arquitecte Calzada, barri de Linda-
vista). Passarem ran la tanca metàl·lica que envolta les pistes de 
joc del Club Petanca La Miranda i continuarem seguint-la tot fent 
un gir cap a la dreta: així ens situarem en un camp ras que ofereix 
una àmplia visió a vol d’ocell del polígon industrial del barri Almeda.

L’itinerari va vorejant l’esmentada tanca metàl·lica, inicia camí de 
baixada i deixa a la dreta els patis de l’escola. Es tracta d’anar bai-
xant -tot fent ziga-zagues- rampes, escales i replans fins arribar al 
primer carrer: és el de Bonavista, i el seguireu cap a l’esquerra.

Aviat sereu arribats, a la dreta, a la conjun-
ció d’una rampa i unes escales que dava-
llen. Escolliu el sistema que us sigui més 
plaent i baixeu al passeig de més avall: és 
el del Canal. Seguiu-lo cap a l’esquerra fins 
a trobar les restes del que fou el pont del 
Quitlllet. En un plafó adjunt podreu llegir 
una acurada descripció de la història del 
Canal de la Infanta així com la del citat 
pont. Ara és qüestió de fer marxa enrere i 
seguint el passeig del Canal ran d’una filera 
de palmeres, arribar a l’avinguda dels Alps, 
baixar per la seva vorera esquerra, creuar 
la carretera de l’Hospitalet, seguir el carrer 

Punt de sortida: Jardins de Lindavista 

Punt d’arribada: Jardins i Museu AGBAR

Durada aproximada: Dos trams de 40 min. / 1 h. 5 min.
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� 15 min.

del Segrià (donareu una ullada als edificis del Parc Empresarial Arboretum) i arribareu 
al passeig dels Ferrocarrils Catalans, on es pot veure el senzill monòlit que recorda les 
inundacions del riu Llobregat dels anys 1962 i 1971.

Contemplarem novament el parc Arboretum (ara ho farem per la cara que dóna a 
l’avinguda de la Fama) i així tornarem a la carretera de L’Hospitalet. Observeu -al da-
vant de la benzinera- la casa núm. 27 (any 1925), que conserva un deslluït Sant Joan 
Baptista esgrafiat a la paret del balcó. 

Dirigim-nos decididament vers el centre urbà de la ciutat tot fent camí per la carretera 
de l’Hospitalet. Creuarem la carretera del Prat i ens situarem a l’interior de la Plaça de la 
Llibertat: un discret monòlit rendeix homenatge als voluntaris de les Brigades Interna-
cionals que van lluitar per la llibertat a la guerra civil espanyola. Es fa difícil no captar el 
nou aspecte que ha pres l’estació d’autobusos després d’haver rebut tractament mural 
de part de l’equip de la FAC. Feu-nos cas: dediqueu-hi una estona d’atenció.

Pugeu, seguidament, pel carrer de Josep Duran (és el que puja ran l’edifici industrial se-
mi-abandonat que us quedarà a la dreta). Fou la fàbrica tèxtil dita de Can Rosés, inaugu-
rada l’any 1854, els telers de la qual van funcionar durant força anys gràcies a l’energia mo-
triu que generava el salt d’aigua del Canal de la Infanta, que movia la turbina corresponent. 

Enllaçareu amb l’avinguda dels Alps, deixareu a l’esquerra el parc de Rosa Sensat (anti-
ga fondalada de Cal Piu, de Can Fairell o de Cal Marcó) i en poca estona -pujant ran el 
mosaic de lletres “Cornellà. Pla Ciutat de la Lectura”- sereu a la carretera d’Esplugues. 
Seguiu-la, passant per sota el viaducte i travessant l’avinguda Salvador Allende, i fent 
camí per l’esquerra de la petita zona enjardinada enfilareu el carrer de Bellaterra fins a 
l’avinguda del Parc, i seguireu el carrer de la Costa Brava, pujant.

Arribats al carrer de La Miranda us desviareu cap a l’esquerra per sortir a la carretera 
d’Esplugues, que travessareu situant-vos a la confluència dels carrers de Torras i Bages 
i de Joan Fernández. Seguiu pujant, ara pel carrer de Joan Fernández, fins a fer cap la 
plaça de Josep Tarradellas.

Trobareu un conjunt escultòric (1987), obra de l’artista local Paulí Collado, que recorda 
la presència de l’empresa Tubos Bonna en aquesta esplanada. Ara teniu dues opcions: 
continuar el camí o deixar el segon tram per un altre moment.

� 35 min.

� 40 min.



SEGON TRAM
Marxem de la plaça de Josep Tarradellas en direcció ascendent pel carrer de Joan 
Fernández, creuem el carrer de Josep Fiter i pugem per l’interior de la plaça de Pau 
Casals; i a través del passatge de les Aigües, arribem a la plaça del Pallars, renovada i 
amb vegetació estepària en els seus parterres. 

Voregeu la plaça per la seva part alta, transitant pel carrer de Josep Feliu i Codina 
fins a poder davallar pel de Miguel de Cervantes; continueu davallant pel de Sevilla. 
A l’esquerra us quedarà el pavelló de Can Carbonell, a la dreta les pistes de petanca 
Bonanza-Pedró i, més avall, el Cementiri Municipal (1885).

Arribats al carrer de Granada, el seguireu cap a la dreta, i girareu seguidament pel d’Al-
meria fins arribar al de Múrcia, pel qual us desviareu cap a la dreta. 

Abandonareu, a continuació, aquest conjunt de carrers curts, bo i caminant pocs 
metres cap a la vostra esquerra per arribar al carrer de Cadis, que acull un bon 
nombre de naus industrials de nova creació. A la dreta veureu una alta xemeneia 
industrial; atanseu-vos-hi i així podreu tombar cap a l’esquerra per un carrer am-
ple, de nom avinguda de les Flors que forma frontera amb el terme municipal de 
Sant Joan Despí.

Travesseu l’avinguda i camineu pel carrer del Tambor del Bruc (Sant Joan Despí). Deixa-
reu a la dreta l’estació distribuïdora d’alta tensió d’Endesa, i, seguidament, els carrers 
de Les Planes i de la Indústria. Més enllà, a l’esquerra, s’inicia/acaba un tram de carril 
bici grafitat a consciència. Seguiu-lo i un pas soterrat us permetrà creuar la via fèrria i 
sortir enfront del parc de Sant Pancraç (Sant Joan Despí).

Dirigiu-vos cap a l’esquerra, pujant; aviat trobareu un accés al citat parc, del qual en 
marxareu baixant per una ampla escalinata: torneu a ser al terme municipal de Cor-
nellà de Llobregat, concretament al seu carrer de Ponent. Aquí feu camí cap a la dreta 
vers una petita plaça amb jocs infantils (tornareu a ser a Sant Joan Despí). D’aquesta 
plaça en surt una rampa inclinada, construïda en zig-zag, gairebé a tocar la casa de 
pagès Ca l’Armand (Sant Joan Despí). 

Retornareu al terme de Cornellà pel carrer de Teodor Llorente, un carrer que s’inicia al final 
de la rampa per la qual hi heu arribat. Feu, seguidament un gir cap a la dreta, baixant, per 
un curt carrer de nova construcció i sereu enfront la moderna edificació que substitueix 
l’antiga masia de Cal Fatjó que serà recordada únicament pel modern grafisme que llueix 
la vidriera de la nova façana i pel rellotge de sol que hom hi veu pintat.

� 25 min.
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Punts d’interès 
¿	Esgrafiat de la casa núm . 27, de la carretera de L’Hospitalet
¿	Monument de Paulí Collado, a la plaça de Josep Tarradellas
¿	Cementiri municipal
¿	Grup de cases del conjunt de carrers Sevilla, Granada, Múrcia, Jaén i Cadis
¿	Casa Camprubí
¿	Citilab
¿	Jardins i Museu AGBAR

Us cal caminar pel carrer de Maria Rosa Gelabert i, a continuació, girar a l’esquerra pel 
passatge Fatjó, i dirigir-vos cap a l’interior del parc del Canal de la Infanta. 

Situeu-vos a la Casa Camprubí, l’edifici més emblemàtic del modernisme local, obra de 
Josep Maria Jujol. Marxarem del parc per la sortida de la carretera de Sant Joan i, apro-
fitant el pas zebra proper (a la dreta), ens dirigirem al barri de la Fontsanta, accedint-hi 
pel carrer del Priorat, plaça de la Fontsanta i cap a la dreta pel carrer de Gandesa per 
fer cap a una altiva glorieta ubicada al passeig central del carrer del Penedès.

Seguir tot el carrer de Gandesa a l’allargada plaça sobre l’aparcament Fontsanta. Ara 
us cal anar cap a l’esquerra, en direcció a la xemeneia del Citilab (antiga fàbrica dedi-
cada a la filatura de cotó i actual centre de noves tecnologies); després, aneu cap a la 
dreta pel carrer del Barcelonès, a l’esquerra pel del Gironès, i novament a dreta pel del 
Tarragonès (aquest vorejat per un camp plantat de pomeres) per fer cap al de Frederica 
Montseny. Aneu decididament per aquest últim carrer en direcció a llevant i arribareu a 
la rotonda de la carretera de Sant Boi, i d’aquí, cap a l’esquerra, en un tres i no res, sereu 
als Jardins del Museu AGBAR o de les Aigües, on finalitza aquest itinerari.
� 1 h. 5 min.

� 50 min.

� 40 min.



Travesseu el carrer de La Miranda i endinseu-vos en el passatge de Cristòfor Llargués i 
Campmany fins a fer cap a la plaça de Galícia. Marxeu-ne cap a l’esquerra per la can-
tonada que forma amb el carrer de Cristòfor Llargués i en poques passes podreu baixar 
cap a l’esquerra pel de Fèlix Just i Oliveras: noteu la casa núm. 20, testimoni del tipus 
d’edificacions inicials del barri. Una mica més avall anireu cap a la dreta pel passatge 
de la Miranda on podreu contemplar cinc cases consecutives d’estil similar a l’abans 
mencionada. El citat passatge us menarà al carrer de mossèn Andreu.

Camineu cap a la dreta fins al Centre Cultural Joan N. García-Nieto, xamfrà amb el car-
rer del Dr. Jaume Ferran, pel qual us desviareu, travessareu el carrer de Ramoneda que 
dóna a la plaça de Baudili Cortada. 

Continueu fent camí pel carrer del Dr. Jaume Ferran, travesseu el de Frederic Soler. Feu 
un cop d’ull a les vivendes del carrer del Dr. Jaume Ferran amb passatge privat. En un 
tres i no res arribareu a la plaça i Mercat Marsans, un edifici de 1960.

L’itinerari puja per la dreta del mercat i pel carrer de Vistalegre fins a la plaça de 
Campfaso per tombar a l’esquerra pel carrer de les Orioles i, seguidament, cap a la 
dreta, pel carrer de Cornellà Modern.
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ITINERARI
TARONJA

Sortim dels jardins de la barriada Lindavista on podeu gaudir del 
mirador amb vista panoràmica de la zona baixa de Cornellà. El 
núm. 5 del carrer de l’Arquitecte Calzada fa xamfrà amb el passat-
ge de la Selva, punt de sortida de la passejada.

A la dreta queda la plaça de Lindavista ben arbrada amb un grup 
de frondoses palmeres i equipada amb un ben assortit espai lúdic 
i de salut per a la gent gran. Unes poques passes més i arribeu a 
l’avinguda de Salvador Allende, però per continuar l’itinerari hau-
reu de creuar el vial i passar a l’altra vorera.

Ara haureu de baixar pel carrer de l’Anoia (noteu el gran edifici 
que ocupa bona part del lateral esquerre: és la residència i centre 
de dia per a gent gran Jaume Nualart) i després tombar pel carrer 
d’Urgell que neix a la dreta. Tot just entrar-hi, ja haureu de tornar 
a tombar cap a la dreta per trobar la plaça de Tàrrega, enmig d’alts 
blocs d’habitatges i convertida en un autèntic “rovell de l’ou” pel 
que fa als ocellaires de la ciutat.

Camineu la plaça en diagonal est i abandoneu-la per un curt car-
reró que dóna al carrer de l’Empordà. Travesseu-lo i us situareu a 
la plaça d’Extremadura. Travesseu la plaça fins a sortir enfront de 
la d’Europa, la qual vorejareu cap a l’esquerra seguint l’avinguda 
Sant Ildefons fins a enllaçar amb el carrer de la Miranda per la 
vostra l’esquerra. Us aconsellem que, aleshores, us atanseu a la 
mini-placeta triangular que precedeix a la plaça de Catalunya, on 
podreu contemplar l’escultura de Iago Almuni que, des de l’any 
2003, rendeix homenatge cornellanenc a la Dona Treballadora.

Punt de sortida: Jardins de Lindavista 

Punt d’arribada: Mercat Municipal de Sant Ildefons

Durada aproximada: 1 h. 30 min.

� 15 min.
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Arribareu a la plaça d’Alfons Cuxart i, fent un gir a l’esquerra, puja-
reu pel carrer dels Catalans, fins a la carretera d’Esplugues. Traves-
seu-la per continuar la ruta pel carrer de Josep Feliu i Codina, ben 
aviat tindreu a la dreta l’església de Sant Miquel.

Seguint el carrer de Josep Feliu i Codina arribareu a la plaça d’Àn-
gel Guimerà, coneguda popularment com plaça del Trinquis.

Ara dirigiu-vos cap a la dreta pel carrer de Josep Torras i Bages 
fins a l’Orfeó Catalònia, entitat símbol de la vitalitat cultural del 
barri del Pedró.

La ruta continua fins arribar al carrer de Lluís Domènech i Mon-
taner i baixa fins a trobar el de Marià Thomas, pel qual girareu 

cap a l’esquerra. En aquest punt podeu 
contemplar l’edifici modernista que al-
bergà les naus industrials de la desapa-
reguda fàbrica de filats i teixits de cotó 
Bagaria.

Al moment arribareu al carrer d’Iscle So-
ler i el seguireu, baixant fins que neixi a 
l’esquerra un curt carreró sense nom que 
seguireu per fer cap a un edifici d’es-
til modernista que fou casa-porteria de 
l’abans citada fàbrica. Més enllà, hi veu-
reu un gran edifici industrial i una casa 
annexa, exemple d’arquitectura industrial 
modernista obra de Modest Feu, entre els 
anys 1920 i 1925.

Baixeu fins a la carretera d’Esplugues i 
seguiu-la pujant, fins que arribeu a un 
segon pas zebra per canviar de vorera i 
així podreu travessar l’avinguda de la Lí-
nia Elèctrica per entrar al carrer de Manel 
Mariné.

� 33 min.

Més endavant, a l’esquerra es troba el col·legi Sant Antoni Mª Claret que fa cantonada 
amb el carrer de la Travessera, on es troba la caserna dels Mossos d’Esquadra. Aneu-
vos-en cap a l’esquerra, creuareu el carrer de Mossèn Andreu pel qual tombareu a 
l’esquerra. Llavors, creueu el carrer, baixareu unes passes cap a la dreta i fareu un gir 
cap a l’esquerra, per entrar al carrer d’Osona. Ben aviat us situareu davant l’edifici del 
Casal de la Gent Gran del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Cata-
lunya. Gairebé enfront del casal veureu una capelleta, adossada a la paret, dedicada a 
Santa Rita.

A continuació tombareu pel carrer de l’Avellaner, i el seguireu fins a trobar, a l’es-
querra, una rampa inclinada. Pugeu per la rampa. Anireu deixant a l’esquerra, primer 
el carrer de l’Arç i després el de l’Àlber. El següent carrer és el de l’Avet i aquest, el 
seguireu cap a l’esquerra passant ran d’uns blocs de pisos de color rogenc i façanes 
fent ziga-zagues fins que fareu cap a una petita zona enjardinada amb un parterre 
inclinat, en el qual es troba un bust, dedicat a Salvador Rueda (1857-1933), un famós 
escriptor.

Ara us desviareu cap a la dreta, seguint l’avinguda de Sant Ildefons passant a l’altra vo-
rera per anar a l’església de Sant Ildefons. Voregeu l’edifici de l’església mantenint-lo a 
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Punts d’interès 
¿	Mirador Jardins Lindavista
¿	Escultura “Homenatge a la Dona Treballadora”, a la plaça de Catalunya
¿	Passatge privat de vivendes, al carrer del Dr . Jaume Ferran
¿	Capella adossada a una paret del carrer d’Osona
¿	Bust en memòria de Salvador Rueda (1857-1933)
¿	Seguit d’escultures de Jordi Rocosa a la plaça de Sant Ildefons
¿	Plaça i jardins dedicats a Blas Infante
¿	Cavall Pegaso d’en Paulí

� 1 h. 30 min.

l’esquerra. Així abandonareu l’avinguda de Sant Ildefons i baixareu 
per un altre carrer uns trenta metres i després, girant a la dreta 
cap a la plaça de Carmen Amaya.

Travesseu l’avinguda de la República Argentina, passeu per davant 
el CAP Sant Ildefons. Continueu tot creuant la plaça que teniu a la 
vostra dreta. Així tindreu ocasió de contemplar un seguit de nou 
escultures fetes amb tubs, obra de Jordi Rocosa, instal·lada ca-
dascuna damunt un pilar fet de maons, més el poema visual que 
veieu davant per davant.

Aneu cap al Centre Cívic Sant Ildefons, al fons de la Plaça de Sant 
Ildefons, per enllaçar amb el passeig entreblocs sense nom, dar-
rera mateix de la capçalera del carrer de la Gerdera, un passeig 
acollidor ornat amb dues fileres de plàtans d’ombra que us mena-
rà al peu de la torre de la Miranda, punt que invita a gaudir d’una 
àmplia visió panoràmica. 

Camineu per l’avinguda Salvador Allende vers el pas per a vianants 
pintat amb franges de colors vermell i blanc que veureu just a 
l’inici d’una filera de palmeres i atanseu-vos a la residència Teresa 
Duran (la Teresa fou una rellevant ciutadana cornellanenca distin-
gida l’any 1995 amb la Medalla d’Or de la Ciutat). 

Abandoneu l’avinguda Salvador Allende tot pujant cap a l’esquerra 
per una rampa sense nom que us menarà a caminar en paral·lel 
ran la façana posterior de la residència, ornada amb una agosara-
da i estrident coloració distribuïda geomètricament. El recorregut, 
després d’haver deixat a la dreta el carrer del Duran, us situarà 
a la part posterior de l’església del Pilar que atreu per la seva 
senzillesa. En sortir de l’església, dirigiu-vos vers el símbol d’una 
farmàcia i amb poques passes fareu cap a la part posterior de la 
plaça i jardins dedicats a Blas Infante.

Ara continuareu ran d’una barana en continu zig-zag de maó vist 
que us menarà a l’avinguda de Sant Ildefons. Heu de creuar a 
l’altra vorera i pujar els graons darrera un quiosc. Passareu per 

l’esquerra ran d’un edifici de disset pisos d’alçada i arribareu a l’avinguda de la Repú-
blica Argentina. Davant el Centre Comercial Sant Ildefons podeu creuar l’avinguda. Ja a 
l’altra vorera, a la dreta, pujareu per unes escales que corresponen al carrer del Bedoll. 
A la dreta hi ha la plaça del Bedoll, des d’on heu de trobar amb la mirada el símbol 
d’una farmàcia que us indicarà la direcció en la que heu de continuar. Heu de baixar 
per la rampa que queda sota aquest símbol i tombar cap a la dreta per l’avinguda de 
Sant Ildefons. A l’altra vorera trobareu una referència mitològica: el Cavall Pegaso d’en 
Paulí i el Mercat Municipal de Sant Ildefons on posem punt i final a aquest itinerari per 
la ciutat de Cornellà.

� 53 min.



Pujant cap a l’esquerra, anireu ran d’una llarga filera de baladres i arribareu 
a la balconada-mirador de Sant Ildefons. Aneu fins a la Torre de la Miran-
da i continueu fins a un pas de vianants pel qual podeu creuar l’avinguda 
de Salvador Allende. Aleshores fareu un ziga-zaga per vorejar un espai de 
gespa i entrar al carrer del Freixe. A la dreta trobareu una plaça entre pisos. 
Abandoneu-la enfront del bar El Ancla, caminant en direcció est fins que 
travesseu l’avinguda de Salvador Allende.

Seguiu-la cap a la dreta i baixeu per les escales. Agafar el ramal que dava-
lla cap a ponent. Més avall, aquest ramal es bifurca i, aleshores, heu d’anar 
cap a l’esquerra vers una placeta. Continuar pel camí de la dreta direcció 
a l’antic baixador de Renfe creuant sota la via pel pont fins arribar al parc 
de Can Mercader.

26 27

ITINERARI
BLAU

PRIMER TRAM
Inicieu l’itinerari al carrer de l’Arquitecte Calzada i camineu cap 
al nord travessant la plaça de Lindavista. Després, a la dreta pel 
passatge de la Selva, per continuar per l’avinguda de Salvador 
Allende fins a l’estació Gavarra del metro. Més amunt, abandoneu 
l’avinguda cap a la dreta pel camí del Quitllet, que us menarà a la 
plaça de Josep Lleonart. Travesseu la plaça en direcció est i, fent 
una ziga-zaga pel passatge de Josep Lleonart, entrareu en un curt 
carreró que finalitza a una rampa, al capdavall de la qual creuareu 
un altre carrer. Sense variar de direcció, enfilareu un tram curt de 
carrer i arribeu a la plaça de Reus.

El carreró us situarà enfront d’un espai de gespa amb una barana 
de ferro. Deixant-la a la dreta, aneu-la vorejant fins a un “pipicà”. 

Punt de sortida: Carrer de l’Arquitecte Calzada 

Punt d’arribada: Jardins i Museu AGBAR

Durada aproximada: Tres trams de 35 min. / 50 min. / 30 min.

� 35 min.
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Punts d’interès 
¿	Balconada-mirador de la Torre de la Miranda .
¿	Escultura “Homenatge a Joan Miró” a la plaça del mateix nom .
¿	Monument “Porta del temps” al World Trade Center Almeda Park .
¿	Recinte de la Fira i L’Auditori .
¿	Garden Cornnatur .
¿	Estadi RCD Espanyol i escultura “La força d’un sentiment” .
¿	Parc Esportiu Llobregat (PELL) amb l’espai de joc “Cornellà en miniatura”
¿	Instal·lacions del Museu AGBAR de les Aigües . 

al parc de la Ribera. Manteniu la direcció ponent, ara per l’avinguda del Baix Llobregat 
i en poca estona sereu enfront de l’accés principal a l’estadi del RCD Espanyol i de 
l’escultura “La força d’un sentiment”.

Travesseu l’avinguda del Baix Llobregat i endinseu-vos pel carrer de Sant Jeroni, el qual 
llueix una morera monumental davant del bar Los Cazadores (xamfrà carrer Francesc 
Layret); també mereix atenció la casa núm. 36. Més endavant, tombeu a l’esquerra pel 
carrer de Sant Lluís, del qual en destaquem la casa núm. 27. Ara us caldrà tombar cap a 
la dreta pel carrer de Francesc Layret, donar una mirada a les cases núm. 32, 41 i 39; tot 
seguit, gireu cap a l’esquerra per un passatge ascendent sense nom i haureu retornat 
a l’avinguda del Baix Llobregat, al davant del Parc Esportiu Llobregat que mereix una 
visita en qualsevol moment.

Retornareu a l’avinguda del Baix Llobregat i, caminant en direcció a ponent, passareu 
ran les pistes de tennis, l’Estadi Municipal, la plaça de la Figuera, fareu una ziga-zaga 
per veure els carrers de Miquel 
de Roncalí–Ramon de Cam-
poamor (observar l’efecte del 
conjunt de blocs equipats amb 
finestrals d’alumini de color 
blanc, la casa núm. 67 i la 33).

El carrer finalitza enfront dels 
jardins del Museu AGBAR de les 
Aigües. Podeu  visitar les instal-
lacions, els jardins i el museu.
� 35 min.

SEGON TRAM
Creueu tot el parc. Situeu-vos a la porta principal del parc que dóna a la car-
retera de l’Hospitalet per atansar-vos a l’església de Sant Jaume. Continueu 
caminant en direcció sud per l’avinguda de Pablo Picasso. Destaca la plaça de 
Joan Miró, amb l’escultura “Porta Diagonal” de Ricard Vaccaro. Seguiu fins a 
l’alçada del carrer de Lleó XIII. Endinseu-vos pel carrer citat fins a la cruïlla amb 
el carrer de Lepanto, pel qual tombareu a l’esquerra fins arribar a l’avinguda del 
Maresme, que heu de seguir cap a ponent i deixant a la dreta el carrer de Dolors 
Almeda, el passatge de Cels Busquets per empalmar amb el de Sant Ferran que 
us portarà al World Trade Center Almeda Park. Podeu accedir-hi i trobareu una 
plaça presidida pel monument “Porta del temps”.

Sortireu del recinte en direcció cap al carrer Tirso de Molina. Aneu fins a la Fira 
de Cornellà i travesseu la seva plaça exterior passant entre l’Auditori i l’Hotel Ibis, 
per sortir al carrer Albert Einstein. Seguiu-lo a l’esquerra per creuar l’avinguda del 
Maresme. Heu de seguir el carrer del Progrés fins al Garden Cornnatur.

TERCER TRAM
La visita al Garden Cornnatur mereix dedicar-hi un cert temps -més encara, me-
reix una visita exclusiva-, però l’itinerari que seguim no deixa marge per aquest 
entreteniment. Així que recomanem una visita ràpida, sortir a l’exterior, creuar 
el carrer del Progrés i vorejar la rotonda per la dreta i encaminar-nos vers l’es-
planada assolellada ubicada davant el centre comercial l’SPLAU, que correspon 

� 50 min.
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ITINERARI
BLAU CEL

Comencem a la plaça del Sol (just a tocar la parada El Pedró, del 
Trambaix i a l’escultura “El Sol”, d’en Paulí). Enfilarem per la vo-
rera esquerra, ascendent, de la carretera d’Esplugues, i ben aviat 
podrem passar pel pas que ofereix l’edifici núm. 169 a fi de situ-
ar-nos enfront de l’edifici modernista que fou porteria de Can Ba-
garia i que actualment alberga, anònimament, la Botiga Solidària. 
A poca distància, a l’interior del pati de Can Bagaria, hom hi pot 
veure l’escultura “filferrosa” (anònima) instal·lada damunt d’una 
vella caixa de cabdals de l’ajuntament.

Vorejarem per la seva dreta tot el pati 
de Can Bagaria, fins a ser davant del 
que fou domicili del director (edifici 
actualment en curs de restauració). 
Creuarem, seguidament, la carretera 
d’Esplugues, després l’avinguda de la 
Línia Elèctrica, i seguirem carrer avall, 
pel carrer de Manuel Mariné, bo i pas-
sant per entre la caserna dels Mossos 
d’Esquadra i l’Escola Sant Antoni M. 
Claret. Tombarem cap a l’esquerra pel 
carrer de la Travessera, creuarem el 
carrer de Mossèn Andreu, per fer cap 
a una plaça interior, que llueix un se-
guit d’àlbers ben ufanosos i alberga la 
Ludoteca el Dau i l’Escola d’Educació 
Especial Virolai.

Punt de sortida: Plaça del Sol 

Punt d’arribada: Plaça del Pare Lleonart

Durada aproximada: 60 min.

Marxarem d’aquesta plaça en direcció nord, trobarem una nova placeta, aquesta amb 
gespa artificial i equipada per a esplai de la canalla. Tot seguit, anirem cap a la dreta 
pujant per l’avinguda de la Línia Elèctrica fins a enllaçar amb l’avinguda de Sant Ilde-
fons, davant mateix del complex esportiu del mateix nom.

Travessarem l’avinguda de Sant Ildefons i, en la mateixa direcció que portàvem, enfi-
larem el carrer de la Verge de la Paloma (si hom hi està interessat, pot veure a poca 
distància el monument dedicat a Montesa, ubicat a l’interior d’una propera zona de 
pàrquing privat, a la dreta del mateix carrer; però el nostre itinerari no contempla 
aquesta possibilitat ja que es tracta d’un espai privat). 

Així que, abans d’arribar al citat pàrquing, deixarem el carrer de la Verge de la Paloma 
anant cap a la dreta, tot passant per entre un grup de palmeres enmig de gespa, se-
guirem ran de tota la llargada de l’edifici singular que alberga la Peña del Dominó, i ens 
situarem al carrer del Cirerer, el qual seguirem cap a l’esquerra fins a trobar el del Cedre 
a la dreta; aquest ens menarà davant d’un clap de gespa amb pins grans i poc atractius. 
Aleshores caminarem cap a l’esquerra vers l’escola pública Alexandre Galí. Baixarem 
cap a la dreta uns 50 metres de carrer del Cirerer i farem un gir cap a l’esquerra per un 
pas de vianants, a peu de la baixada del carrer, vers una plaça amb pins i equipaments 
per a jocs infantils. Seguidament pujarem fent zig-zag per una rampa que ens menarà 
al carrer de la Segarra, contigu al gran pati d’esbarjo de l’escola.

Arribarem a la plaça on hi ha l’aparcament subterrani Segarra; i per una rampa 
ascendent ens situarem a la capçalera del carrer Via d’Enllaç (terme municipal de 
L’Hospitalet), pel qual baixarem. Cal esmentar que a l’estiu és un excel·lent passeig � 15 min.



Finalitzat el recorregut del balcó en direcció a ponent, agafarem el trencall de la part 
esquerra, ran d’una bona filera de baladres, vorejarem un pipicà, i en paral·lel a les vies 
de la RENFE farem cap a la plaça de Reus, a la qual l’únic qualificatiu que no li escau és 
el de plaça per la quantitat de desnivells i d’escales que ofereix. Per tant, ens limitarem 
a passar-hi a frec.

Pujarem una rampa, vers la superfície del carrer que cobreix les vies del tren. És el carrer 
de l’Arquitecte Calzada, i ens desviarem ben aviat cap a la dreta pel carrer del Quitllet 
i així farem cap a la plaça del pare Lleonart, on donem per acabada la descripció de 
l’itinerari. És una placeta tranquil·la, apta per reposar... i si cal, queda ben a prop de 
l’estació Gavarra de la L5 del metro. 
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� 60 min.

Punts d’interès 
¿	Can Bagaria .
¿	Horts comunitaris .
¿	Biblioteca Sant Ildefons .
¿	Balcó-mirador Torre de la Miranda .

on la gent gran pren la fresca. A la dreta ens 
quedarà una esplanada amb el nom CORNELLÀ 
fet amb grosses lletres metàl·liques. No variem 
de direcció i, mitjançant rampes i escales ens 
situarem ben a prop de la rotonda i els Horts 
Comunitaris de Sant Ildefons alhora que -si hi 
posem una mica d’atenció- disposarem d’una 
bona talaia per a gaudir de la magnífica visió 
a vol d’ocell del pla del Baix Llobregat i de les 
instal·lacions esportives de Sant Ildefons.

Tot contemplant els conreus dels horts, farem cap a la plaça Carles Nava-
les, enfront de la Biblioteca Sant Ildefons (recomanem visitar la biblioteca). 
Seguidament retornarem a la plaça abans esmentada per continuar fent 
via avall per una gran i llarga balconada coberta, equipada amb nombro-
ses columnes de base quadrada, que sustenten l’edifici per sota del qual 
anirem transitant. La gran balconada s’acaba; el nostre camí de sortida ens 
mena cap a la dreta, ran d’uns parterres plantats de boixos, i ens situarà a 
la capçalera del carrer del Freixe. Seguirem aquest carrer fins a ser a l’avin-
guda Salvador Allende i ben a prop de la Torre de la Miranda.

A partir d’aquí el nostre recorregut és purament contemplatiu: el balcó-mi-
rador de la Torre de la Miranda, si el dia acompanya, ofereix una visió a vol 
d’ocell que invita a la contemplació, sense pressa de cap mena.
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ITINERARI
CADA PEDRA AL SEU TEMPS

El punt de sortida és davant de la porta del Castell de Cornellà. Conté 
al vestíbul una petita exposició sobre la seva història i les troballes 
arqueològiques que s’hi han realitzat. El Castell va ser construït al se-
gle XIII i reformat més endavant per adaptar-lo a usos militars, agrí-
coles o residencials. Va presidir la propietat més extensa del terme.

En sortirem pel carrer Javimel; girem a l’esquerra, i després a la dreta 
fins a la rambla d’Anselm Clavé. Al capdamunt, creuem la plaça de 
l’Església per rodejar per darrere aquest edifici. Trobarem la Rectoria 
Vella (s. XVI), i al voltant de la base de l’església de Santa Maria, 
les restes arqueològiques descobertes i senyalitzades l’any 2009. En 
aquest turó es van trobar restes d’una vil·la romana (s. II dC.), restes 
civils i de l’església romànica medieval (s. XV), la base del campanar, 
que correspon a l’edat Moderna (s. XVIII) i altres elements correspo-
nents a l’edat Contemporània.

Seguim rodejant l’església i veurem la plaça dels Enamorats. També 
ens podem acostar a l’extrem sud-oest de la plaça i treure el cap pel 
carrer “de les Escaletes”, “de la Llet” o carrer Miquel de Roncalí.

Les cases més destacades de la plaça corresponen a primers del segle 
XX, pertanyien a famílies benestants com els Gelabert, i s’inscriuen 
en els corrents arquitectònics del racionalisme i el noucentisme. 
Actualment estan ocupades per departaments municipals.

Sortim a la plaça de Francesc Macià i veiem la façana principal de 
l’església, a l’altra banda de la plaça l’antiga masia de Can Vallhon-
rat (s. XVII) –la millor vista és des del darrere-, i al nostre costat, la 
façana principal de l’Ajuntament de Cornellà, on destaquen les dues 
columnes preromàniques que emmarquen la porta principal.

L’església actual data de 1945; l’anterior, construïda el segle XV, va ser 
dinamitada durant la guerra civil, i ja havia substituït una capella ro-
mànica del segle XII. Però les columnes de la façana de l’Ajuntament, 

redescobertes l’any 1928 just allà on les podem veure ara, són en realitat el testimoni d’un 
temple preromànic (s. X). Constitueixen el vestigi més antic de la història de Cornellà.

Sortim de la plaça baixant pel carrer Mossèn Jacint Verdaguer, l’antic camí reial i el principal 
eix urbà de Cornellà fins a principis del segle XX. Girarem a la dreta pel carrer Menéndez 
Pelayo fins a la plaça de Lluís Companys. A l’esquerra tenim el mercat Centre, situat al 
lloc on havia estat tradicionalment el mercat de la vila, i a l’altra banda de la plaça l’edifici 
noucentista de l’antic cinema Titan (1926), que és, des de l’any 2009, la biblioteca Marta 
Mata. Darrere nostre podem veure la façana modernista del que fou el Centre Catalanista 
L’Avenç (1905). 

Girem a l’esquerra en direcció al carrer Eduard Gibert. A la cantonada del carrer Sant Isidre, 
ens trobarem amb l’edifici del Patronat Cultural i Recreatiu (una masia del s.XVII), que ro-
dejarem per l’esquerra. El Patronat és una entitat centenària, formada en un principi sota 
l’aixopluc de la parròquia de Santa Maria. 

Seguirem pel carrer Mossèn Jacint Verdaguer en direcció est fins a sortir de nou a la rambla 
d’Anselm Clavé, que ascendirem. Just al final, a la dreta, trobem l’edifici de l’actual escola 
Anselm Clavé, la primera escola pública de Cornellà. I en arribar a la carretera d’Esplugues, 
veurem davant Can Maragall.

La Rambla conté alguns edificis destacats de caire modernista (especialment el núm. 18), i 
correspon al període de creixement de la vila a finals del s.XIX, durant la industrialització. La 
masia de Can Maragall està documentada des del s.XIII, encara que el seu aspecte actual 
data del s.XVIII; va ser propietat de la família del poeta Joan Maragall –d’aquí el seu nom-, 
properament acollirà el Centre d’Interpretació de la Història de Cornellà.

Punt de sortida: Castell de Cornellà

Punt d’arribada: Can Maragall 

Durada aproximada: sense aturades, uns 25 minuts.
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Aquest itinerari més que un recorregut es tracta d’un seguit d’espais 
de la ciutat significatius com a escenaris del moviment obrer dels anys 
seixanta i setanta del segle XX, que van vertebrar la resistència anti-
franquista a Cornellà. 

Antiga fàbrica Montesa, a la zona d’aparcament davant la parada del 
Trambaix Montesa. A la fàbrica es va produir, l’any 1962, una trobada 
entre els diferents sectors del moviment obrer, socialistes, comunistes 
i catòlics, que no van tenir cap problema en col·laborar conjuntament 
–tot i les reticències de les diferents jerarquies– convertint-se en im-
pulsors del que després s’anomenaria nou moviment obrer. 
Montesa tenia aleshores uns 500 treballadors. Josep Pujol, d’Acció Ca-
tòlica Obrera i el Moviment Socialista de Catalunya; Pere Rica, de la 
Hermandad Obrera de Acción Católica; i Josep Maria Folch, del Partit 
Socialista Unificat de Catalunya, van impulsar aquella reunió. Anterior-
ment a la fundació formal de Comissions Obreres, ja existien comissi-
ons obreres informals que es reunien en bars i que ja havien fet alguna 
protesta puntual, per exemple a l’any 1958.

Parròquia Sant Miquel de Cornellà, al carrer Feliu i Codina, número 
4. L’església va ser la seu de la primera reunió de Comissions Obreres 
a Cornellà, el 1964. Per què una església? Com que el Sindicat Vertical 
–l’únic que era legal, de fet, estava controlat per l’Estat– no permet la 
reunió, l’alternativa és buscar un local on puguin ser acollits. 
A les esglésies no només es realitzaven reunions, clandestines, sinó 
que també servien com a locals de formació. De fet, el sindicat Comissi-
ons Obreres, va ser fundat a l’església de Sant Medir de Barcelona l’any 
1964, i alguns religiosos van tenir un paper molt destacat en aquest 
període històric. És el cas d’Oleguer Bellavista, rector de Sant Jaume 
d’Almeda, o de Joan N. García-Nieto, jesuïta i inspirador del moviment 
Cristians pel Socialisme, ens qui ens detindrem més endavant.

Seu de Comissions Obreres del Baix Llobregat (ctra. d’Esplugues, 68). Aquest edifici es va 
construir a principis dels anys setanta com a seu del Sindicat Vertical de la comarca.
L’Entrisme: aquest terme es refereix a l’estratègia obrera d’entrar en el Sindicat Vertical i 
ocupar els llocs més baixos –enllaços sindicals i jurats d’empresa– fins algun organisme 
superior de caràcter local o comarcal. Al Baix Llobregat l’entrisme va arribar a tenir un alt grau 
d’ocupació de càrrecs, com per exemple les UTT (Unió de Tècnics i Treballadors) del metall o de 
la química. Això permetia convocar assemblees, organitzar reunions, fer cursos de formació, 
establir coordinadores, etc. A les eleccions sindicals de 1975, l’oposició sindical democràtica 
clandestina va organitzar Les Candidatures Unitàries i Democràtiques que van assolir una 
total representativitat.

Creuant el carrer, a la mateixa carretera d’Esplugues, trobem el monòlit d’homenatge al mo-
viment obrer. Tant l’edifici que tenim al costat com la caserna de bombers i altres edificacions 
s’han construït a solars que havien format part de les instal·lacions de l’empresa Siemens, 
que continua la seva activitat, tot i que en un espai més reduït, uns 200 metres més enrere.
Hi ha tres vagues molt significatives en la història de la conflictivitat obrera: la vaga de la Sie-
mens de 1962 com a referent mític de la lluita obrera a la comarca, les vagues d’Elsa, Solvay i 
del metall, juntament amb la vaga general de l’estiu de 1974 i, per últim, la vaga general contra 
la carestia de vida de desembre de 1974.

Església de Santa Maria, a la plaça de l’Església de Cornellà. Va tenir un important paper 
en la vaga de Laforsa el novembre de 1975. Va coincidir amb la mort del dictador, Francisco 
Franco, i va durar dos mesos i mig, amb els treballadors tancats a l’església. Va ser molt 
significativa en l’organització del moviment obrer, a l’inici de la transició, i va enfortir la Inter-
sindical. Els líders sindicals de Laforsa, Juan Ramos, José Cano, Pere Caldas, Emilio Guerrero i 
Carles Navales van ser rebuts pel governador civil de Barcelona, Sánchez Terán, i pel delegat 
gubernamental de Treball. Els empresaris no volien tenir interlocució directa amb els treballa-
dors; i el delegat del Sindicat Vertical va arribar a proposar-los demanar una entrevista al Rei 
per mediar en el conflicte, cosa que evidentment no es va produir.

Parc de Rosa Sensat. Accés pel carrer de Vicenç Llivina. A l’entrada del parc trobem un 
monòlit metàl·lic, obra de Ricard Vaccaro, titulat “L’honestedat d’un compromís” i dedicat a 
Joan N. García-Nieto.
Joan N. García-Nieto va néixer el 9 de juliol de 1929 a Barcelona, fill d’una família de l’alta bur-
gesia catalana. Sacerdot i jesuïta, el 1965 es va traslladar a Sant Ildefons, a petició de militants 
obrers cristians; col·laborà amb el moviment obrer i ciutadà, creant i impulsant les Comissions 
Obreres de la comarca, l’organització política de Bandera Roja i l’associació de veïns de Sant 
Ildefons. A més d’aquesta activitat social, sindical i política, participà i col·laborà activament 
amb diferents parròquies essent consiliari de grups dels moviments apostòlics obrers. Fruit 
d’aquesta tasca fundà la Comunitat Cristiana de Cornellà. El 1973, Alfons Comín i García-Nieto 
van fundar Cristians pel Socialisme, referent polític i religiós de gran incidència. Va morir el 23 
de juliol de 1994 a Cornellà mentre celebrava missa a la parròquia Verge del Pilar.

ITINERARI
EL MOVIMENT OBRER A
CORNELLÀ DE LLOBREGAT (1962-1977)

Punt de sortida: Parada Montesa del Trambaix 

Punt d’arribada: Parc de Rosa Sensat 

Durada aproximada: aproximada: sense aturades, uns 30 minuts.
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El recorregut, que segueix el curs que traçava el Canal de la Infanta 
travessant el nostre municipi, proposa un itinerari de quatre trams, 
que s’estén des del punt de sortida fins al final en cinc grans mo-
ments o etapes documentals: Can Fatjó, Can Vilumara, el Pont del 
Quitllet, el parc de Can Mercader i la rambla Solanes, a tocar de l’Hos-
pitalet. 

Can Fatjó. Per aquest indret, a tocar de Sant Joan Despí, el Canal de 
la Infanta Carlota entrava al terme municipal de Cornellà. Projectat 
per l’enginyer Tomás Soler i Ferrer, fou inaugurat el 21 de maig de 
1819, i va propiciar l’arribada del regadiu a l’agricultura, prenent les 
aigües del riu Llobregat. El seu recorregut va permetre als municipis 
de la riba esquerra del riu disposar d’una via d’aigua permanent, que 
és l’origen de la riquesa i la prosperitat econòmiques de la comarca. 
La principal finalitat de la construcció del Canal va ser la de convertir 
al regadiu les terres baixes dels pobles que travessava, i a Cornellà 
es va acomplir sobradament, ja que a l’any 1851 el 60% de les seves 
terres conreables ja eren regades per les aigües del Canal, modernit-
zant-ne la seva agricultura.

Can Vilumara. El Canal va ser el motor de la gran 
transformació econòmica i social de Cornellà al 
llarg del segle XIX. La construcció de diferents salts 
d’aigua al llarg del seu recorregut va facilitar la 
instal·lació de diferents fàbriques, principalment 
tèxtils, que aprofitaven l’energia hidràulica per a 
moure les seves màquines. 

Us trobeu ara davant de les restes del primer salt 
d’aigua instal·lat a Cornellà, que el 27 de setem-
bre de 1849 va ser venut per la Junta del Canal de 
la Infanta a l’industrial barceloní Francesc Quer i 
Sagristà i la seva fàbrica, coneguda posteriorment 
com Can Vilumara o la Llana, ja que finalment es va 

dedicar exclusivament 
a la filatura i als teixits 
de llana, i va estar acti-
va fins al 2003.

Pont de Can Quitllet. 
El traçat del Canal de 
la Infanta a Cornellà 
va contribuir a la se-
paració del terme mu-
nicipal en dues zones 
ben diferenciades, co-
negudes popularment 
com Cornellà de Baix i 
Cornellà de Dalt, que es 
va agreujar encara més 
amb la construcció 
l’any 1854 de la línia 
del ferrocarril de Barcelona a Martorell. Per minimitzar la divisió es van construir vint-i-set 
ponts que facilitaven el pas entre les dues bandes; un d’ells va ser el pont de Can Quitllet 
o de Can Jan, que és conegut amb aquest nom per trobar-se al costat de les dues cases 
de pagès esmentades. Aquest pont, juntament amb el que és situat a la rambla Solanes, a 
tocar de l’Hospitalet, són els únics que han arribat complets als nostres dies. 

Can Mercader. El pont de Can Mercader, encara que mig tapat i poc visible a causa del nou 
accés al parc, comunicava el Palau Mercader i la part baixa de la finca amb la resta de terres 
situades sobre el Canal i que arribaven a la Torre de la Miranda. La finca de Can Mercader 
estava dedicada majoritàriament al conreu i va ser de les primeres propietats agrícoles que 
van rebre l’impuls transformador del regadiu. 

Rambla Solanes. Des de l’Edat Mitjana, aquest sector del terme es trobava ocupat per una 
gran propietat agrícola coneguda com a Mas Gavarra. Actualment, aquesta masia, bastant 
descuidada, està ocupada per unes oficines situades al començament de la rambla Solanes. 
Les terres d’aquest mas anaven des de la carretera de l’Hospitalet al sector nord de l’actual 
barri de Sant Ildefons, i de la caserna de la Remunta a la finca de Can Mercader.

El pont de la rambla Solanes o rambla de Manets és el darrer pont del Canal a Cornellà. Està 
constituït pel pas sobre el Canal i per l’aqüeducte que permet que les aigües travessin el 
torrent de la Remunta. Aquest torrent marca la línia divisòria entre els termes municipals 
de Cornellà i l’Hospitalet.

ITINERARI
DEL CANAL DE LA INFANTA

Punt de sortida: Barri de Can Fatjó

Punt d’arribada: Rambla de Solanes

Durada aproximada: 1h. 20 minuts.
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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
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ITINERARIS PER PRACTICAR 
ESPORT SALUDABLE 
En els darrers anys s’han establert una sèrie d’itineraris per 
incentivar la ciutadania a portar un estil de vida actiu i salu-
dable pels diferents barris de la ciutat . Es tracta d’unes rutes 
combinades amb exercicis generals de tonificació, d’intensitat 
baixa i moderada que es poden fer caminant, corrent, fent nor-
dik walking (caminades amb pals), etc .

Es tracta d’una ruta senyalitzada que transcorre pel parc de Can Merca-
der i la zona de Torre de la Miranda. Comencem el recorregut circular dins 
del parc, situant-nos a la façana principal del Museu Palau Mercader. 
Si prenem el caminet de l’esquerra, ens anirem cap a la zona del llac, 
voltejant aquest per la part de darrera i pujant cap a les vies del tren 
sortirem del parc per dirigir-nos cap al barri de la Gavarra, direcció a la 
Piscina Can Millars. Aquest tram representa una petita pujada que ens 
servirà per potenciar les cames. La tornada al parc serà de baixada, prop 
del Camp de Futbol i la petanca de Sant Ildefons trobarem el pas de les 
vies del tren per accedir al parc i, aquest cop, anirem per la part contrària, 
buscant el rocòdrom de Can Mercader i finalitzarem la ruta.

Ruta Can Mercader o “del colesterol”
Ruta de 2.800 metres i amb un desnivell inferior al 4%, amb una 
durada aproximada de 30 a 40 minuts

Iniciem la ruta davant del Casal Cívic Fontsanta (plaça Gandesa), per 
recòrrer el barri de Fontsanta, passant pel parc del Canal de la Infanta i 
vorejant el Museu Agbar de les Aigües. 
Haurem de creuar les vies del Trambaix i girar a l’esquerra per buscar 
una entrada al parc per la zona posterior del Camp de Futbol. Un cop 
dins, buscarem el camí central per tal de creuar-lo i dirigir-nos cap a la 
sortida pel carrer Mercè Rodoreda. Agafarem la carretera de Sant Joan 
Despí fins a la carretera de Sant Boi, on girarem a la dreta per donar la 
volta al Museu Agbar de les Aigües. Un cop arribem a l’avinguda del Baix 
Llobregat, girarem a la dreta buscant un altre cop la plaça Gandesa per 
tal de finalitzar la nostra ruta.

Ruta barri Fontsanta
Ruta de 2.100 metres, amb una durada aproximada de 25 a 30 
minuts i es pot fer caminant o corrent

Podem començar la ruta davant de la Penya Dominó (av. Sant Ildefons, 
1-5), molt a prop de l’Espai Esportiu de Sant Ildefons. Farem una passe-
jada per diferents carrers del barri, baixant per l’avinguda Sant Ildefons, 
passant pel Mercat i el Centre Cívic, fins arribar a la plaça Catalunya 
on podrem descansar si ho considerem oportú. Continuarem pel carrer 

Ruta barri Sant Ildefons

Ruta de 2.870 metres amb un lleuger desnivell, inferior al 4%, i 
per entorn urbà en la seva majoria. Durada aproximada de 35 a 
40 minuts i es pot fer caminant o corrent
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El Parc Agrari del Baix Llobregat està situat a les planes al·luvials del delta i de la vall baixa del 
riu Llobregat, a la nostra comarca. Aquest itinerari discorre enmig de les poblacions del Prat, 
Sant Boi i Cornellà de Llobregat, majoritàriament en terreny agrícola entre camps, canals i ma-
sies; un important patrimoni cultural i ecològic. 

Prendrem com a punt d’inici la passera que hi ha al final del carrer Mare de Déu de Montserrat 
des d’on creuarem el riu per agafar els camins del Parc Agrari. En creuar la passera, girarem a 
l’esquerra per realitzar una tirada bastant llarga i arribar al pont de la carretera B20. Abans de 
creuar el pont per sota, girarem a la dreta per endinsar-nos a la zona agrícola del parc. 

També ens podem apropar a la masia Can Comas, Centre d’Informació i Gestió del Parc Agrari, 
situada al bell mig del parc. La masia, totalment restaurada durant els anys 2003 i 2004, consta 
de diverses construccions i camps de conreu annexes, amb un total de 4,6 hectàrees.

Ruta Parc Agrari
Ruta de 8,16 km i durada aproximada de 2 hores que es pot fer caminant, fent marxa nòrdica 
o en bici per un entorn natural de la ciutat, amb un desnivell de 126 m i una dificultat baixa

Miranda fins a la carretera d’Esplugues on girarem a la dreta per iniciar 
la pujada per aquest carrer fins a la rotonda que limita amb la població 
veïna d’Esplugues; en aquest punt prendrem el camí de retorn un altre 
cop per l’avinguda de Sant Ildefons fins a la Penya Dominó.

El punt d’inici pot ser la plaça dels Enamorats o la plaça de l’Església, on hi ha l’Ajuntament i 
molts dels departaments municipals. La ruta discorre entre els diferents carrers i espais més 
significatius del barri en direcció al parc de la Ribera. Aquest pot ser un bon lloc per realitzar uns 
quants exercicis amb els diferents aparells d’entrenament i d’ús lliure dissenyats amb aquest fi. 
Continuarem per l’avinguda del Baix Llobregat i veurem a l’esquerra el Parc Esportiu Llobregat 
(PELL), la zona educativa, l’Estadi Municipal d’Atletisme i el Camp de Rugbi. Girarem pel carrer 
Camí Vell de Sant Boi fins arribar un altre cop al carrer Rubió i Ors on girarem cap a l’esquerra 
per buscar la carretera d’Esplugues i pujar-la fins a la zona de l’Ajuntament.

Ruta barri Centre
Ruta de 3.280 metres, amb una durada aproximada de 40 a 50 minuts,
caminant o fent marxa nòrdica

Consulta les rutes a la web www.cornella.cat
o accedeix directament amb d’aquest QR
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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
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