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El nucli primitiu de Sant Genís es troba for-
mat per l’esglèsia parroquial i els masos que 
es van situar al voltant.
El Primer assentament va produir-se de 
l’església en amunt. Es van construir obres 
d’autoconstrucció de PB+1.
Fins a la guerra civil va mantindre aquesta 
situació de vil·la cristiana i rural. Va ser pas-
sada la guerra quan es va anar poblant de 
exaltes cases per als que estaven cansats 
del soroll de la ciutat; cercant el repòs del cos 
i la quietud del esperit.
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MORFOLOGIA

Segon assentament: s’inicià al 1960 amb 
els blocs, un miler d’habitatges, que va con-
struir una immobiliària en els terrenys del 
Pla Parcial de Can Figuerola i el Patronat de 
Ribas. 

Tercer assentament: portat a terme per les 
cooperatives, aixecaren 14 blocs. Finalment 
un fons immobiliari estretament vinculat a 
l’alcalde Viola en va fer 14 més.En els últims 
anys dels franquisme s’assentessin al barri 
35.000 persones. 

Ni la infraestructura ni els serveis van fer-hi 
la seva aparició. Al 1975 només hi havia un 
carrer asfaltat, el d’accés a l’hospital i L’únic 
sistema de transport públic era anar cami-
nant des de la vall d’Hebron. 
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Diferenciem clarament la zona alta del 
barri configurat per cases unifamiliars 
aïllades ( anteriors a la guerra civil) de la 
zona baixa configurat per grans blocs en 
altura construits després de la guerra fins 
al 1975. 

A banda i banda de la ronda, es van situar 
grans bosses d’equipaments que deixen 
els barri sobre la ronda aïllats entre ells.

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Per altre banda, també s’observa el gran 
buit urbà on es troben les dues tipolo-
gies. Considerem aquest espai com a 
zona estratègica del barri on es millorara 
i equiparà aquest nou centre.

De la qualificació urbanística i els buits ur-
bans actuals es llegeix la voluntat de dotar 
d’espai públic a la part alta del barri (ara 
mateix inexistent).
Entenent la gran diferència entre tipologies 
i les persones que hi habiten, es busca 
proposar intervencions a diferents escales 
per tal de millorar la qualitat de vida i les 
relacions socials dels seus habitants. 
Potenciant aixi la relació i cooperació 
entre els seus residents.


