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’Horta històrica és un territori molt més ampli del que és avui 
aquest barri. La Vall d’Horta abastava el territori de l’antic 
municipi annexionat a Barcelona el 1904 i que ha vist créixer 
nous barris amb personalitat pròpia. En unes quantes dèca-
des, aquest territori, eminentment rural i muntanyenc, s’ha 
transformat absolutament. Han desaparegut masies, camps, 

cases senyorials, jardins, traçats urbans, formes de vida... que ara es poden 
reviure gràcies a les imatges recollides per persones i entitats.
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Coautora i autora de diver-
ses recerques d’història 
local: Font d’en Fargues: gè-
nesi, història i records d’un 
barri en 100 anys (2006); 
Riera, torrents i fonts als 
barris d’Horta-Guinardó i 
Rutes d’aigua (2009); Mont-
bau. Un barri de Collserola 
(2011); L’Abans de la Vall 
d’Horta (2012); Horta. Es-
tiueig i modernisme des de 
final del segle XIX (2015); 
L’Ateneu Hortenc, el Foment 
Hortenc i els Lluïsos d’Hor-
ta. Instrucció, esbargiment i 
cultura (2018), entre d’altres.
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L’Horta històrica és un territori molt més ampli del 
que és avui aquest barri. La Vall d’Horta abastava el 
territori de l’antic municipi annexionat a Barcelona el 
1904 i que ha vist créixer nous barris amb personali-
tat pròpia. En unes quantes dècades, aquest territori, 
eminentment rural i muntanyenc, s’ha transformat 
absolutament. Han desaparegut masies, camps, 
cases senyorials, jardins, traçats urbans, formes de 
vida... que ara es poden reviure gràcies a les imatges 
recollides per persones i entitats.
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