
Districte HORTA – GUINARDÓ  
Barris: Horta, Montbau, la Vall d’Hebron 
 
INTRODUCCIÓ. 
 
El barri de la Vall d’Hebron està vinculat històricament al Monestir de Sant Jeroni de la Vall 
d’Hebron, perquè tot aquest territori n’era un de sol pel que fa a les jurisdiccions parroquials, i tot 
formava part del municipi de Sant Joan d’Horta, quan a jurisdiccions municipals. Monestir 
desaparegut al segle XIX que va unir tots aquests barris actuals que avui pertanyen al Districte 
d’Horta-Guinardó. 
El barri actual té el seu origen en la construcció del polígon d’habitatges “Parc Vall d’Hebron” el 
1968, construït en les antigues finques de Can Travi Vell, Can Travi Nou, Can Marcet, Can Brassó i 
Can Rossell, que eren territori de l’antic municipi d’Horta. 
Amb motiu dels Jocs Olímpics del  1992 es va ampliar el polígon amb un gran sector destinat a 
equipaments esportius i nous habitatges. 
 
JARDINS MARIÀ CAÑARDO.- Els constructors del Velòdrom van encarregar a en Joan Brossa un 
complement als jardins. El poeta va atendre la seva petició amb aquest “Poema Visual”. 
El monument fou inaugurat el 27 d’agost de 1984, just la data de la inauguració dels Campionats del 
Món de ciclisme en pista.  

 

 
 
VELÒDROM D’HORTA, MIQUEL POBLET.- És propietat de l’Ajuntament de Barcelona i té una 
capacitat de 3.800 espectadors. Està gestionat per la Federació Catalana de Ciclisme. 
Al marge de la pista, disposa d’un ampli gimnàs de fitness, una pista de futbol sala, una sala de futbol 
7 i un pavelló de basket. 
 



 
PARC DEL LABERINT.- És un jardí històric. El més antic que es conserva. Es troba en l’antiga finca 
de la família Desvalls. Iniciat el 1794 i acabat en la primera fase el 1808, va ser obra de l’arquitecte 
italià Domenico Bagutti. El parc inclou un jardí neoclàssic del segle XVIII i un jardí romàntic del segle 
XIX. Però és conegut per el seu famós laberint que es pogué visitar a partir de 1971. 
 

 
 
LLARS MUNDET.- L’any 1954, el president de la Diputació de Barcelona l’amoïnava les dificultats 
de reformar la Casa de Caritat, perquè havia quedat obsoleta. Va ser aleshores quan l’empresari 
empordanès Artur Mundet se’n va fer ressò i de Mèxic estant contactà amb la institució per a oferir-li 
una donació d’un mil.liò de dollars, 40 mil.lions de pessetes de l‘època per la construcció d’unes noves 
instal·lacions a la Vall d’Hebron. Gràcies al seu patrocini, la Casa de Caritat de Barcelona, d’aleshores 
ençà és coneguda com Llars Anna Gironella de Mundet. La inauguració va ser el 14 d’octubre de 1957 
pel General Franco. 
 

 
 



L’ESGLÉSIA.- La façana principal és d’obra vista. No hi ha cap finestra o rosassa i tot l’espai està 
ocupat per un baix relleu “el Salvador de la humanitat dolençosa” obra d’Eduard Serra A la part baixa 
un porxo de formigó recolzat sobre columnes de ferro aixopluga la porta principal de  vidre i fusta. La 
façana es corona amb una forma triangular que ressegueix el perfil de la cobertura a dues aigües i una 
creu blanca al vèrtex.  
 
PALAU DE LES HEURES.- El palau on hi hagué la masia de Can Duran. Aquesta fou adquirida el 
1893 per Josep Gallart, indià nascut a La Bisbal d’Empordà que havia fet fortuna a Puerto Rico, on 
inicialment va anar a treballar a les explotacions de canya de sucre propietat dels seus oncles. Tornà a 
Barcelona el 1885 i va comprar aquesta finca per 21.000 duros. 
Durant la Guerra Civil la Generalitat va requisar la residència dels Gallart i durant un temps hi residí el 
president Companys. El fet que l’edifici es trobés al vessant muntanyós feia difícil que el 
bombardegessin. Tot i així s’hi van fer galeries subterrànies per a major seguretat. 
Josep Gallach Folch, el fill de Josep Gallach, va confessar en les seves memòries que va fer arribar una 
fotografia aèria del palau a Kindelán, el responsable de l’aviació franquista perquè bombardegés la 
residència de Companys. Kindelan va desistir, ja que la situació de l’edifici dificultava encertar 
l’objectiu. 
 

 
 
JARDINS DE LES HEURES.- A la primera esplanada hi ha el jardí anomenat dels brolladors. 
En la segona s’hi troba un de més gran anomenat Jardí dels Rosers i una escala condueix a l’estany de 
la Estrella. 
 

 
 



LA CASA DELS XUKLIS.- Té com objectiu donar allotjament amb 25 apartaments individuals a 
totes les famílies amb un infant amb càncer i/o altres malalties de llarga durada que s’han de desplaçar 
dels seus origens per rebre tractament als principals hospitals de referència. 
 

 
 
JARDINS DE MONTBAU i RESIDÈNCIA - Zona d’esplai i esbarjo, just al costat d’un dels vials més 
transitat de la ciutat i entre els blocs i les torres de la Residència de la Vall d’Hebron, inaugurada el 
1955. Compta en l’actualitat amb 1146  llits i és un Centre Sanitari de Titularitat Pública, administrat 
per l’Institut Català de la Salut. 
Actualment és el complex hospitalari més important de Catalunya. Un estudi el situa com un dels 
grans hospitals de referència i un dels 20 millors públics de tot l’Estat. 

 
 
JARDINS DE CAN BRASSÓ.- Després d’enlairar-nos per damunt de la Ronda de Dalt i poder 
observar el brogit fruit del trànsit ens trobem al mateix barri per acabar de valorar el que els jocs del 92 
varen significar per aquesta part de la ciutat.  
 

 



 
 
ESCULTURA.- Amb motiu dels jocs foren varies les obres d’art modern que s’encamparen per tota la 
ciutat, Una d’elles obra de l’artista holandès Van Bruggen nat a Groninga (Holanda) i mort a Los 
Angeles (Califòrnia) el 10 de gener del  2009. El conjunt escultòric té l’original nom de ELS MISTOS. 
 

 
 
PAVELLÓ DE LA REPÚBLICA.- Avui dia biblioteca en ple barri d’Horta, és una rèplica feta el 1992 
del Pavelló de la República que es va construir a Paris per representar a Espanya en la Exposició de 
1937. Els arquitectes encarregats van ser en Lluís Sert i Luis Lacasa i va ser una fita arquitectònica de 
l’època per seu estil racionalista. 
 

 
 
PAVELLÓ DE LA REPÚBLICA (2).- El 1992 els arquitectes Espinet i Ubach van fer una rèplica 
exacta utilitzant els mateixos materials precaris que es van emprar als anys trenta i van deixar l’edifici 
tal com era, un gran contenidor buit, gairebé sense parets, a través del qual es marcava un recorregut.  
 



 
 
PARC DE LA ROSA DE LUXEMBURG.- Un camí principal recorre tot el recinte. És un lloc tranquil 
i acollidor a la vora i lluny del brogit del trànsit rodat. A la part inferior es troba un bosc en una gran 
varietat d’espècies, així com un sotabosc. També hi ha plantes aromàtiques. 
 

 
 
PLAÇA JOSEP PALLACH.- Plaça nova a recer de l’entorn hostil, mercès a les grans construccions 
que es van fer amb motiu dels Jocs Olímpics del 1992 i que estrenaren els periodistes acreditats, per 
després ser posades a disposició dels ciutadans. 
 

 
 
MUSEU DELS CARRUATGES DEL FOMENT.- Interesantíssim museu (pel qui li agradi) i que 
possiblement encara sigui gratuïta l’entrada prèvia reserva. Hi ha carruatges de tota mena, moltes 
calesses, sobretot mallorquines i la joia de la corona, se l’emporta un carro que portaven vuit mules i 
que feia el viatge Barcelona/Valladolid. 


