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La finalitat d’aquest document és la de sol·licitar a les entitats implicades; ATM, TMB i Ajuntament 

de Barcelona, la modificació del nom de les estacions de Metro de les línies 3 i 5 actualment Vall 

d’Hebron pel de Vall d’Hebron - Sant Genís. 

 

Des de l’Associació de Veïns de Sant Genís considerem que aquesta és una demanda lògica i 

coherent amb la manera de denominar a les estacions de la xarxa de metro. 

 

 

Fonaments: 

 

L’actual nom de Vall d’Hebron, si bé pot fer referència a la proximitat de la estació a l’Hospital de la 

Vall d’Hebron, considerem que aquesta no devia ser la seva raó primigènia, i es que en el moment de 

la seva posada en funcionament la línia finalitzava a l’estació de Montbau, amb el que podria tenir 

cert sentit el nom, qüestió ara no prou justificable. A banda tenim d’altres exemples a la xarxa a on 

sempre si indica “Hospital” al davant del nom: 

 

- L1: Hospital de Bellvitge 

- L4: Guinardó – Hospital de Sant Pau 

- L5: Hospital Clínic 

- T3: Hospital Sant Joan Despí 

 

D’altra banda, a la pràctica totalitat de la xarxa, els noms de les estacions fan referència al barri en 

concret a on estan situades, o bé a la via pública sota la que es troba l’estació. Amb l’excepció de les 

que indiquen algun equipament o lloc emblemàtic de la ciutat: 

 

L1, 3 estacions: Hospital de Bellvitge, Mercat Nou i Arc de Triomf. 

L2, 3 estacions: Monumental, Sagrada Família i Encants. 

L3, 6 estacions: Zona Universitària, Palau Reial, Sants Estació, Drassanes, Liceu i Mundet. 

L4, en podríem considerar 3 d’estacions, malgrat que el seu nom sigui compost i sempre aquest fa 

referència al barri: Guinardó – Hospital de Sant Pau, Ciutadella - Vila Olímpica i El Maresme – 

Fòrum.  

L5, 4 estacions: Sants Estació, Hospital Clínic, Sagrada Família i Sant Pau – Dos de Maig. 

L9, cap estació. 

L10, cap estació. 

L11, 1 estació: Casa de l’Aigua. 

L6 i L7 de FGC, cap estació. 

 

Com és pot veure, només 20 estacions d’un total de les 141 actualment en funcionament. Ó 16 si 

som escrupolosos. 

 

En el cas de la Vall d’Hebron, aquest fa referència a: 

 

a) Un Passeig que transcorre des de la Plaça d’Alfons Comín al barri de Gràcia fins a la Pça. 

Karl Marx als barris de Canyelles i La Guineueta, amb una longitud aproximada de gairebé  
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3.700 metres. A més en tot aquest recorregut hi trobem un total de 3 estacions de metro; Vall 

d’Hebron, Montbau i Mundet. 

 

b) Un espai que inclou els barris de Sant Genís dels Agudells, Taxonera, La Clota, Montbau, 

Parc de la Vall d’Hebron, Font del Gos i la part nord del barri d’Horta. Tot aquest territori va 

rebre el nom al romandre sota l’influencia de l’antic Monestir de Sant Jeroni de la Vall 

d’Hebron, les restes del qual es troben al barri de Sant Genís dels Agudells. 

 

Aquesta clara manca de concreció, hem pogut comprovar que porta a alguns usuaris amb destinació 

al barri del Parc de la Vall d’Hebron a confondre’s de parada. 

 

D’altra banda volem corregir l’oblit que representa la no inclusió del barri de Sant Genís a la xarxa 

del metro de Barcelona, som un dels barris més antics de Barcelona, documentat des de l’any 931, i 

a la vegada un dels més desconeguts per a la resta dels ciutadans de la ciutat. Tenint un parell de 

llocs d’interès al barri com son l’església amb el seu cementiri parroquial en funcionament (únic en 

tota la ciutat), i el Museu Palmero. 

 

En paral·lel la nostra Associació està treballant amb d’altres entitats del barri per presentar un seguit 

de projectes a l’administració, per activar tant l’economia com la coneixença del nostre barri a la 

resta de ciutadans de Barcelona i els seus visitants. 

 

Per tot l’exposat demanem que a la propera modificació a la xarxa de metro de Barcelona, que 

impliqui la renovació o modificació dels panells, plànols i demes documentació i elements 

relacionats, s’aprofiti per efectuar la modificació sol·licitada. Col·laborant així amb TMB en la 

consecució dels objectius fixats en la seva Carta de Serveis en l’apartat del Compromís de Qualitat i 

Indicadors i acollint-nos d’igual manera a l’apartat corresponent a Formes de Participació amb 

Metro, recolzant-ne així la Missió, Visió i Valors de TMB. 

 

En l’espera que aquesta proposta rebi l’atenció que desitgem, restem a les seves noticies. 

 

 

 

 

 

Sacramento Burgos Garrido 

Presidenta 

 

 

Documentació: 

- Xarxa TMB de Metro de Barcelona 

- Google Earth 

- Missió, visió i valors de TMB 

- Carta de serveis del Metro de Barcelona 

- http://www.tmb.cat/ca/transports-en-xifres-  


