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-EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA VALL D’HORTA

Fou durant el segle X quan aparegué per primera vegada el topònim d'Horta 
escrit en alguns documents, degut a la inversió de diverses famílies amb un fort 
creixement econòmic dins de la ciutat intramurs que començaven a invertir els 
seus diners en la compra de terrenys de conreu a la zona de la Vall d'Horta, 
coneguda actualment com a Vall d'Hebron. 
A partir del segle XI, la divisió parroquial de la zona (actuals districtes d'Horta-
Guinardó  i Nou Barris) es reparteix en dues parròquies: per una banda la 
parròquia de Sant Genís dels Agudells, amb les ermites de Sant Cebrià i Santa 
Justina, i la parròquia de Sant Andreu de Palomar, amb l'església de Santa Eulàlia 
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nes. Al voltant de les quals es creen els primers intents d'organització amb uns 
incipients nuclis de població rural. 
El creixement de la zona es du a terme mitjançant diversos tipus de construc-
cions que responen en cada cas a les necessitats de les diferents èpoques. 
Durant el segle XI la Vall d'Horta es repoblà amb Torres de defensa, construïdes 
pels senyors feudals en els llocs més elevats. Aquestes torres servien, per una 
banda com a defensa, i per l'altra banda, com a senyal de poder de cada propie-
tari. Com per exemple la Torre Superior d'Horta, i la Torre Gombau. 
Les torres senyorials deixen pas durant el segle XII, a un altre tipus de construc-
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Trobem el mas de Vilatrau, el mas de Romanet, mas de Tonna, mas de Vilapicina, 
mas de Can Cortada. 
Aquests tipus de construccions, tant les torres com els masos, es transformen i 
passen de ser uns centres d'explotació agrícola i de defensa, per a deixar pas a 
llocs de segona residència per als ciutadans barcelonins que durant el segle XIV 
fugien de la ciutat contaminada per les pestes. És l'hora de la construcció de les 
grans Torres d'estiueig, com per exemple: la Torre de Bellesguard, Torre Llobeta, 
Can Basté, Can Fargas, Ca n'Artés, Torre dels Pardals i la Torre de Sabastida, 
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mans de la família Codolar.  
És durant el mateix segle, que el Rei Pere III, el Cerimoniós, prohibí la construcció 
de més convents a la ciutat intramurs, això provocà que diverses ordes religio-
ses construïssin els monestirs a les rodalies de la ciutat, fou d'aquesta manera 
com l'església jugà un paper important en el desenvolupament de la zona. És en 
el terme de Sant Genís dels Agudells on es construeix el monestir de Sant Jeroni 
de la Vall d'Hebron. Emplaçament on s'hi forma una petita comunitat, que tingué 
una època d'esplendor cultural en els segles XV-XVI-XVII. 
Aquest monestir va patir diverses devastacions, i el 1808 fou víctima d'un incen-
di provocat. I tot hi que es reconvertí en un hospital d'infecciosos, els monjos 
van haver d'abandonar el monestir degut a les desamortitzacions de 1835, i els 
terrenys passaren a mans de particulars. Actualment els terrenys els ocupa una 
gasolinera. 
Durant els segles XVI i XVII, la zona de la Vall d'Horta i els seus entorns segueixen 
caracteritzant-se per una població rural i dispersa. Igual que a la resta de Cata-
lunya, el creixement de la zona es veié afectat per un nou tipus d'explotació 
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es convertí en un hospital de leprosos, Can Blai, on s'hi construïren blocs de 
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Fontaner, fou una adoberia , Can Gras, és actualment una zona d'habitatges, 
Can Quintana, es convertí en una residència psiquiàtrica de gent gran, Can Sitjar, 
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Un cop entrat al segle XVIII, s'inicia una transformació  de la Vall. Primer de tot, 
és en aquest segle, quan Horta neix com a unitat administrativa municipal, com 
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Es creen les primeres comunitats de veïns, situades en els antics nuclis de 
l'època medieval al voltant de les esglésies de Sant Joan d'Horta i Santa Eulàlia 
de Vilapicina, que es converteixen en veritables nuclis de població. Però, tot hi 
haver passat més de quatre segles, seguim parlant d'una població rural. Aquests 
nuclis són:  
1- El format al voltant de l'església de Sant Genís dels Agudells amb la masia de 
Can Safont.
2- Veïnat de Can Fontaner, al voltant de l'església de Sant Joan d'Horta, on s'hi 
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3- A la Plana d'en Tarrida
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5- Seguint la riera d'Horta, fent frontera amb Sant Andreu de Palomar. On s'hi 
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l'escola. 
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més avançades i riques de Catalunya, pel que fa al cultiu de la vinya, dels garro-
fers i dels fruiters, no hi ha cap nucli de població important com per ser 
destacat. Cal posar de manifest, que l'activitat cultural i de lleure de la zona 
girava al voltant de la vida religiosa a les esglésies de Sant Genís dels Agudells i 
de Sant Joan d'Horta. 
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a Barcelona, hem de tenir sempre present la característica principal de creixe-
ment de la zona: l'escassetat i la dispersió de població.  
L'expansió de la Vall d'Horta, anà avançant quan els propietaris de les diverses 
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començaren a vendre per a la construcció d'habitatges. És llavors, quan al 1865, 
s'enumeren les cases i es posa nom a tots els carrers de la zona. A partir 
d'aquest moment, es començaren a construir i es crearen els urbanitzacions de 
Can Mariner, el barri de Bacardí, la colònia Salses.... sempre des d'iniciatives de 
particulars. 
L'altre punt important per entendre l'evolució de la Vall fou la difícil comunicació 
que patia Horta amb els pobles veïns en aquella època. Durant el segle XVIII, la 
única comunicació que hi havia es basava en camins enmig dels camps. És el 
cas del camí d'Horta a Barcelona, que tenia sortida directa al Portal Nou, actual 
Arc de Triomf.També hi havia el Camí de Dalt, que comunicava diversos munici-
pis de Sant Andreu de Palomar, Horta, Vall d'Hebron, Sant Gervasi de Cassoles, 
Sarrià, Valldaura. 
El 1868 es construeix la carretera de Cornellà a Fogars de Tordera, la primera 
ruta perifèrica de la ciutat comtal. El traçat de la qual coincideix exactament 
amb l'actual ronda de Dalt.  
Quan el municipi d'Horta va ser agregat a la ciutat de Barcelona, l'any 1904, feia 
temps que la vida a la Vall d'Hebron, havia evolucionat de dues maneres molt 
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es regia sota el territori de la parròquia de Sant Joan d'Horta, per tant, és al 
voltant d'aquesta, que la vida urbana havia anat evolucionant, en canvi en el 
sector de muntanya de la Vall d'Hebron, havia quedat estancat en una població 
totalment rural.  
Aquest paisatge rural dels inicis del segle XX, quedava trencat per alguna que 
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urbà de caràcter públic, la Granja Vella i les Heures. Però el més destacable és 
l'increïble transformació que va tenir la zona al llarg d'aquest segle. 
La construcció  d'equipaments assistencials i esportius, polígons d'habitatges i 
la ronda de Dalt han ocupat durant l'últim terç del segle XX aquells terrenys que 
100 anys abans eren només descampats, horts i barrancs. Transformació que es 
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urbà i ciutat-jardí intensiva. 
El 1987 va ser aprovat un projecte d'ordenació que ampliava l'àmbit del polígon 
amb un gran sector destinat a equipaments esportius per a la celebració  dels 
Jocs Olímpics del 1992, conjuntament amb la construcció  de nous habitatges, 
un hotel i altres equipaments, amb l'objectiu de desenvolupar una àrea de nova 
centralitat. 
Totes aquestes obres que van iniciar-se per a les diferents competicions olímpi-
ques, han estat destinades posteriorment a l'ús ciutadà. En són exemple: Centre 
Municipal de Tennis, el Pavelló de la Pilota, el Centre Municipal d'Esports, pisci-
na, camps de futbol i rugbi, etc.. 

DADES GENERALS ZEG 25_VALL D’HEBRON

      ZEG 25  BARCELONA

Superfície    595.2 ha  5.9% del total 
Població     29.908 hab.  1.89% del total
Densitat [hab/ha]   50   156 
Densitat [hab/ha sól residencial] 585   638 
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Habitatges/ha sól residencial  256.7   306.3
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Sistema d’equipaments   10.8%   13.4% del total
Sól no parcel·lat i/o forestal  69.8%   15.4% del total

DADES SIGNIFICATIVES ZEG 25_VALL D’HEBRON

      ZEG 25  BARCELONA
Habitatges de propietat   74.7%   68.1%
Habitatges de lloguer   22.1%   28.5%
Llars no familiars   23%   28%
Llars familiars    77%   72%

CLIMA A BARCELONA

Temperatures màximes i mínimes:
Els extrems registrats en els últims anys oscil·len entre 35.6ºC al 2004 i -4.7ºC al 2005

Nuvolositat [2008]   Precipitacions [2008]  Vent [2008]
dies núvol 232    màx en un dia 55.6 mm  velocitat mitjana 14.75 km/h 
dies serens 52               dies /any 134    total 600.1 mm
dies coberts 81               total 600.1 mm
humitat relativa 71%
hores de sol 2526.3

-ZRP 167_SANT GENÍS

superfície_386.7 ha
població_6090 hab.
densitat_16 hab/ha
parc vehicles_3761 veh.

equipaments culturals_1 
equipaments educatius_3
dotacions comercials_1

-ZRP 168_ZONA HOSPITAL 

superfície_20.6 ha
població_1113 hab.
densitat_54 hab/ha
parc vehícles_708 veh.

equipaments culturals_0
equipaments educatius_2
dotacions comercials _2

-ZRP 169_ MONTBAU

superfície_72.7 ha
població_5242 hab
densitat_72 hab/ha
parc vehicles_2599 veh.

equipaments culturals_2
equipaments educatius_6
dotacions comercials_2

-ZRP 170_VALL D’HEBRON

superfície_78.6 ha
població_5857 hab
densitat_75 hab/ha
parc vehicles_3063 veh.

equipaments culturals_1
equipaments educatius_2
dotacions comercials_2

-ZRP 171_TEIXONERA

superfície_33.5 ha
població_11606 hab
densitat_346 hab/ha
parc vehicles_6188 veh.

equipaments culturals_0
equipaments educatius_0
dotacions comercials_3

CONCLUSIONS

Segons l’anteriorment analitzat, es pot com-
provar com la zona sud-est corresponent al 
barri de la Teixonera i part del de Vall d’Hebron 
pateix d’una gran manca equipaments cultu-
rals  sumat a la densitat més alta de tot el 
sector d’anàlisi.
A més de la necessitat d’aparcaments.

Aquest plànol es representa fraccionat ja que 
el funcionament de cadascuna de les unitats 
funciona d’un modus autísta respecte al que 
l’envolta. Això ve donat per una banda per la 
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manca de continuitat en el teixit urbà .
Dita discontinuitat s’augment encara més per 
la ronda de dalt que genena un nou tall en el 
teixit.

equipaments culturals
equipaments educatius
dotacions comercials


