
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.
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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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