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ANALISIS DE LA PROBLEMÀTICA DETECTADA DESDE LA FORMACIÓ DEL BARRI NO RESOLTA :

ESGLÈSIA ST.GENIS
Únic nucli històric situat a la vessant de la 
serralada.

931

1r ASSENTAMENT
1rs masos rurals i cases autoconstrucció de 
PB+1 situats sobre la parròquia.

1900

POSTGUERRA
Immobiliàries i especuladors van actuar lli-
urement destruint barracons i enderrocant 
masies centenàries. 

1940

PLA ESPECIAL
1r pla del barri.

1956

2n ASSENTAMENT
Immobiliària construeix un miler d’habitatg-
es (grans blocs) en els terrenys del Pla Par-
cial

1960

ELS PENITENTS
Subvencionat pels membres fundadors del 
club de futbòl..

1962

3r ASSENTAMENT
Portat a terme per cooperatives, van aixecà 
5 blocs una i 9 una segona.

1965

4t ASSENTAMENT
Fons immobiliari vinculat a l’alcalde Viola va 
fer 14 blocs més. Assentant al barri 35.000 
persones en els últims anys del franquisme.

1975

ARRIBA METRO L3
S’inaugura la estació gràcies al perllonga-
ment de la L3.

1989

PLA ESPECIAL
Primer plà especial de reforma integral del 
barri.

1992

2010

2012

2014

EXPO UNIVERSAL
El sector del turísme, molt beneficiat. Collse-
rola entra en el marc d’aquesta nova ciutat.

1888

HOTEL RABASSADA
Situat en el punt més saludable i higiènic de 
la ciutat.

1899

VALL D’HEBRON
S’inaugura el que es convertirà en el gran 
complex hospitalàri.

1955

MERCAT VALL D’HEBEBRON
TRAM 1 TÚNELS DE VALLVIDRERA

Inauguració del mercat Vall d’Hebrón.
Inici de les obres del túnel de Vallvidrera, aca-
ben el 1r tram.

1969

PLÀ COMARCAL
Atura el creixement caòtic que està patint el 
barri.

1976

TÚNEL D LA ROVIRA
Construcció túnel de la Rovira que uneix els 
cinturons de ronda.

1987

PLA ESPECIAL
Pla especial de reforma de la ciutat sanitària.

1990

TRAM 2 TÚNELES DE VALLVIDRERA
Segon i últim tram del túnel de vallvidrera, el 
Vallés i Barcelona queden units.

1991

JOCS OLÍMPICS
Les Rondes, L’obra més significativa com a 
conseqüència dels JJOO.

RECUPEREN BUS
Recuperen el servei de bus els Diumenges 
(baixa freqüència).
Camp de futbòl tanca per perill d’inundació.
Veins actuen per compte propi arreclan car-
rers en mal estat.

2013

1992

VEINS ESPERANÇATS AMB EL PROJECTE 
DE  PORTES DE COLLSEROLA (2011)

Les associacions de veïns d’Horta, Montbau 
i Sant Genís dels Agudells creuen que és una 
bona oportunitat per acostar el verd a la ciu-
tat i per millorar el transport.

2015

2011

RECLAMA MÉS INVERSIONS I PODER 
TORNAR A OPTAR AL PLA DE BARRIS

Els veins demanen més inversions pel barri. 
Un cop descartada l’opció d’entrar a la Llei 
de barris, han negociat amb el districte un 
conjunt d’actuacions que permetin mantenir 
la zona en unes condicions òptimes. 

SANT GENÍS QUEDA INCOMUNICAT ELS 
CAPS DE SETMANA I FESTIUS

Amb la retirada del servei de bus de barri, 
els veïns s’han quedat sense alternatives 
de transport públic els diumenges i festius. 
Sense tenir en compte que es un barri so-
breenvellit amb una orografia complicada.

SANT GENIS DEMANA CELERITAT EN LA 
CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE DE DIA

El CC Casa Groga ha quedat col·lapsat. Sent 
un dels barris més envellits de la ciutat, hi ha 
una important mancança d’equipaments. El 
districte en té decidida la ubicació i pràctica-
ment enllestit el projecte.

COMENCEN LES OBRES DE REURBAN-
ITZACIÓ DELS INTERIORS D’ILLES

Recuperen 3.000 m2 d’espai públic entre els 
carrers de Sidó i Lledoner. 
L’inici dels treballs significa la 1a de les grans 
inversions que reclamen els veïns.

Informacions d'interès sobre el barri. 

Avantprojecte del Casal de Gent Gran de Sant Genís 

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells / 11 de desembre de 2014    
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MÁS ALLÁ DE SANTS-MONTJUÏC

Sant Genís reurbaniza interiores de manzana

Imagen virtual de un interior de manzana ya renovado.

MIÉRCOLES, 4 DE MARZO DEL 2015

Los vecinos del barrio de Sant Genís dels Agudells recuperarán unos 2.850 metros
cuadrados con las obras iniciadas a finales de febrero en los amplios interiores de manzana
situados entre las calles de Sidó y de Lledoner.

Las actuaciones, con un presupuesto de 1.244.216 euros y una duración aproximada de
siete meses, incluyen la definición de zonas de descanso, con nuevos bancos, y de circulación.
"Actualmente estos interiores de manzana son espacios de difícil acceso y sin ningún tipo de
uso social. Las obras convertirán esta zona en un lugar de encuentro y disfrute de los
vecinos", subraya la concejala del Distrito de Horta-Guinardó, Francina Vila.

La reurbanización de la zona incluye también la incorporación de mobiliario de gimnasia de
mantenimiento para personas mayores y parterres verdes con nueva vegetación. Las instalaciones urbanas de alcantarillado e
iluminación serán renovadas, se implantará una nueva área wi-fi y se enterraran las redes aéreas de suministro eléctrico.
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St Christopher's Barcelona
In a city obsessed with football, sun, sand, sea and Sangria, a
place to chill out and relax with friends is always welcome. Th...

From €7.30

Reserva ahora

Carlton Arms Hotel
We are an independent and privately owned hotel in the heart
of Manhattan. What sets us apart is the vibe and uniquely pai...

From €47.12

Reserva ahora

Black Swan
You’ll get good vibes, comfortable accommodations, and
unforgettable fun in this chic, centrally located hostel. Nestled...

From €5.75

Reserva ahora

International Students Residence
International Students Residence is located in Williamsburg,
one of Brooklyn's most popular and exciting neighborhoods. T...

From €31.05

Reserva ahora
hostelworld.com

LUIS BENAVIDES / BARCELONA

EL PERIODICO

17 fotos que te harán entender el drama de los refugiados

Un Esclat en el Vallès

Unos padres se olvidan a su hija en una área de servicio y se dan cuenta
tras conducir 150 km

Un empresario vende el DNI catalán

¡Empieza a aprender inglés de cero! (BABBEL)

La impresora 3D más económica del mundo se fabrica en España
(SIMPATÍA)

Dormir en la cárcel…y pagando (MARCA)

10 hoteles de lujo para disfrutar de las mejores playas de la Costa Brava
(TRIVAGO)

Economizador de Safari
Haga clic para iniciar el módulo Flash

ARRIBA EL METRO L52010
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Collserola entra al m
apa de la ciutat

Connexió am
b el  Vallès

Concurs Portes de BCN

ÈPOCA FRANQUISTA 1939-1975

ALCALDE PORCIOLES 1957-1973

PARTIT SOCIALISTA 1979-2011

CONVERGÈNCIA 2011-2015

BARCELONA EN COMÚ 2016

RECONSTRUCCIÓ DE BARCELONA ORIOL BOHIGAS

DESCONNEXIONS DEGUT AL DESNIVELL

DIFICULTAT MOVILITAT
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Plans Generals Consell de Barri

Plans futur ajuntament


