
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 
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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
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� 30 min.

� 50 min.

� 1 h. 10 min.



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
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