EL BARRI DELS PENITENTS I SANT GENIS DELS
AGUDELLS
J. Martí Valls. Associació de veïns i comerciants de la plaça lesseps
Els Penitents
L’Hospital Militar avui Pere Virgili
Carrer de Ca l’Alegre i de Ticià
Carrer Rosella, el cinturó.
Casa Mac Donald i la Biblioteca
La capella del Sant Crist
Carrer Nazaret amunt
Els Jardins de Manuel J. Arnalot
Sant Genis dels Agudells
Av del Jordà, el cinturó, el Mercat i
El carrer Cardedeu i el mas Falcó

Can Facó
Breu historia del barri
El barri dels Penitents, a la falda de Collserola, deu el seu nom als anacoretes i
ermitans de sant Jeroni de Collserola que primer vivien en coves i més tard varen
fundar un convent a mitjans del segle XIX.
Es troba prop del torrent de can Gomis o dels Penitents que dona les aigües a la riera
de Vallcarca. Aquest territori en principi formava part de la parròquia de sant Genis
dels Agudells i després del municipi d’Horta. Al 1902 es fa la primera urbanització del
barri en els terrenys de can Gomis (casa senyorial que estava situada en l’actual plaça
d’Alfons Comin) els jardins de can Gomis desapareixen amb la construcció de
l’hospital militar.
El convent dels Penitents
El beat Francesc Palau i Quer, al 1851 fundà l’escola de la virtut i creà l?institut dels
Germans Terciaris Carmelitans, aquests obriren un convent al 1862 nomenant Santa
Creu de Vallcarca (conegut popularment com convent dels Penitents) en terrenys
propietat del pare Palau situats al costat del torrent de can Gomis, en l’actual passeig
de la Vall d’Hebron amb carrer Ticià.
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Al 1870 el convent fou clausurat arrant de discrepàncies sobre una epidèmia de tifus a
Barcelona. El 1892 els terrenys varen sortir a subhasta i els va comprar mossèn Cinto
Verdaguer per recomanació del pare Joaquim Piñol. Mossèn Cinto al cap de poc
temps perdia la capellania dels Lopez, el bisbe li va retirar la llicencia i no va poder fer
front als deutes amb els acreedors. El convent fou incendiat i enderrocat per
l’ajuntament d’Horta al 1895.
Allà mateix, al 1934 el Dr. Vilardell edificà una clínica de cirurgia òssia nomenada
“Clínica Solàriums” , la clínica avui es propietat de les Germanes Carmelites i en el
jardí (molt disminuït pel pas del cinturó de ronda) es troba encara un memorial a
mossèn Cinto.
La Mina del manantial de Vall Par
L’Albert Parés adquirí els terrenys nomenats “Bosc gran de can Falcó”, per sobre del
monestir, terrenys que eren propietat del geògraf Francesc Carreres candi, qui a la
vegada els havia adquirit al 1902 a Agustin de la Barre (Baró de la Barre de Flandes)
que era el propietari de molt terrenys on posteriorment es va construir la urbanització
nomenada Can Falcó (fins casi el pont de Vallcarca). En els terrens del Parés es
trobava la mina de Vall Par (o font de Can Falcó o de sant Albert)
L’aigua d’aquesta mina era molt abundant: 32.000 litres al dia una font i 48.000 litres al
dia una altre i l’aigua es va analitzar per primer cop 1914 i amb motiu de l’epidèmia de
tifus de Barcelona era molt apreciada pels barcelonins. Al 1929 es va fer una planta
embotelladora de l’aigua que es va nomenar “agua de Vall Par”
Recentment en aquests terrenys s’hi ha construït moltes vivendes i la mina s’ha
perdut. Mina que era disfrutada pels veïns del barri des de l’abandó dels seus
propietaris.
El nou espai enjardinat del carrer d’esteve Terrades
Entre la Clínica Delfos (a l’Avinguda de Vallcarca) i el carrer d’Esteve Terrades, s’ha
construït un aparcament soterrat i una zona enjardinada, amb jocs infantils, que ha
estat inaugurada el 12 de novembre de 2010.
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Cartell d’Inauguració dels jardins

Plano dels edificis del parc sanitari Pere Virgili

L’Hospital Militar, avui Parc Sanitari Pere Virgili
L’antic hospital militar de Barcelona estava situat dins del casc antic de la ciutat, al
carrer Tallers (Plaça de Castella), quan es va quedar petit es va construir l’edifici als
terrenys del Mas Falcó (1942), junt a la riera de Vallcarca. Això va donar vida a aquell
indret començant la urbanització dels voltants.
Al 1999 l’exèrcit va fer concessió de l’equipament a la Generalitat de Catalunya per la
seva utilització com a centre sanitari i el 26 de juny de 2003 el Departament de Salut el
compra definitivament passant a anomenar-se Parc sanitari Pere Virgili en honor de
Per Virgili i Bellver (Villalonga del Camp 1699 – Barcelona 1766) cirurgià militar que
fundà el primer Col·legi de Cirurgia d’Espanya, a Cadis al 1748 i a Barcelona al 1768.
Foren els primers centres on s’ensenyava l’art i la tècnica quirúrgica.
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Jardins del Parc sanitari Pere Virgili

Carrer de Ca l’Alegre, el cinturó i carrer Ticià

Carrer de Ca l’Alegre

Plaça Alfons Comin

El convent, Mosen Cinto i la Clínica Solarium

Clinica Dr. Vilardell, “Solarium”, Ticià 21
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Capella de l’entic convent

Memorial a Mosen Cinto Verdaguer

El carrer de Ticià
Es comença a urbanitzar cap el 1870, al voltant de la finca de Can Gomis, al 1904
Anna Pifarré continua obrint carrers al barri. L’any 1914 el Poeta Ruben Dario va viure
uns mesos a una casa de Ticià. També al nº 48 va viure el ceramista Josep Mª
Guivernau (font del carrer Portaferrisa amb Rambles). A Ticià 43 hi ha una bonica casa
que encara te pou amb brocal.
A la zona hi havia els col·legis de les Hijas Pobres de los Sagrados Corazones de
Jesus y Maria (de nenes) i en la nova Quirón el col·legi de cristo Rey (de nens) que
era l’antiga casa dels Utrillo.
Cantonada Vall d’Hebron carretera de la Rebassada hi havia un bar o hostal d’on
sortien els carros cap a Manresa i més tard el tramvia al Casino i a l’actual casa Mac
Donal i la nova biblioteca hi havia les cotxeres del tramvia, el tramvia 26 amb el seu
conductor el sr Ferrer i el cobrador el Sr Rubio (o “el Rubio”) que coneixien a tot hom i
els seus horaris (inclús esperaven uns minuts si algú feia tard) (informació
subministrada per Elena, veïna actual del barri).

Carrer de Ticià
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Pel Passeig de la Vall d’Hebron, La casa Mc Donald i la nova Biblioteca

casa Mc. Donald (residencia nens oncològics)

La nova biblioteca pública

La nova biblioteca dels Penitents porta el nom de Maria Antonieta Cot i Miralpeix, en
homenatge a la bibliotecària que durant el Franquisme introduí llibres en català a les
sales de lectura.
La parròquia del Sant Crist. c/ Natzaret nº 5

Can Piteu (antiga masia) c/Natzaret 67
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Jardins de Manuel J. Arnalot

Manuel Jimenez Arnalot (1927-1993) Dibuixant, pintor i cartellista, famós pel dibuix
infantil i les conegudes nines retallables en cartolina. Els Jardins, molt complerts, en
l’antiga localització de la casa Groga, avui desapareguda, tenen un centre cívic i un
bar amb una terrassa molt agradable, a més d’arbres molt emblemàtics com el
lledoner de la imatge.

Nines Arnalot

Lledoner dels Jardins

Sant Genis dels Agudells
Església romànica, sembla ser consagrada al 931 en temps del conte Sunyer i el bisbe
Teodorico. El Papa Benet XIII la va annexionar al arxiprestat del Monestir de sant
Geroni de la Vall d’hebron, construït per la reina Violant d’Aragó al 1393, avui
desaparegut, estava ubicat en l’actual gasolinera de l’arrabassada.
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Sant Genis fou restaurada al 1871 i va anexionar-se al municipi independent d’Horta al
1867. El nucli històric consta de l’església amb un campanar característic acabat en
punta , la rectoria amb un bonic rellotge de sol a la façana, el cementiri (únic cementiri
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que no es municipal i esta encara dins del recinte de l’església) Allà i esta enterrada la
família dels La Barre (el baró) i va estar-hi enterrat en Manel Carrasco i Formiguera,
regidor de Barcelona i fundador de UDC, mort afusellat al 1938 a Burgos i que la
família no va poder enterrar-lo en un cementiri municipal de Barcelona, per prohibició
de les autoritats nacionals. Al 2001 va ser traslladat al de Montjuic. Una altra casa,
avui molt transformada, es can Safont i la seva masoveria (Jaume safont va ser un alt
càrrec de la Generalitat de Catalunya)

Entrada del cementiri de Sant Genis
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Icthus a la façana de Sant Genis

Can Safont avui c/ Natzaret 107

Masoveria de Can Safont

Can Figuerola avui museu Palmero c/ Judea nº 2
O també dita can Fuster, masia del segle XV, te el nom de Laureà Figuerola ministre
d’Hisenda espanyol al 1868. Abandonada i restaurada per el pintor Palmero que l’ha
convertit en el seu Museu.
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A l’avinguda de la Vall d’Hebron l’antic Patronat Ribas, avui Institut Vall d’Hebron
El Patronat Ribas inaugurat al 1930,era dedicat a Reclinat amb mètodes pedagògics
innovadors per l’època. Construït per l’arquitecte Enric Sagnier amb fons de la família
Ribas.
Als anys 1970 va estar a punt de perdre’s, edifici i jardins per ser recalificat com a
vivendes però la pressió veïnal el va salvar com equipament. Al 1975 era comprat per
l’ajuntament per 118 milions de pessetes i destinat a IES
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Baixant fins a Vallcarca per l’urbanització de Mas Falcó

Edifici del antic Patronat Ribas

Alumnes del Patronat Ribas
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