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4__ __5Presentació

El Centre Cívic Vil·la Florida obre definitivament 
les seves portes el 31 de març de 2007 presen-
tant una programació d’estiu senzilla i refres-
cant com a presa de contacte amb el barri. 

El veïns i veïnes de Sant Gervasi mostren un 
gran entusiasme en l’obertura i es desperta un 
interès des del primer dia per participar de les 
activitats que es proposen. 
La demanda de participació en els tallers a la 
tardor de 2008 supera totes les expectatives 
previstes i encoratja al personal del Centre Cívic 
a treballar per donar resposta a tot l’interès 
veïnal.

Al llarg dels anys s’han definit els diferents 
cicles culturals clàssics de la programació del 
Centre Cívic com a espai divulgador de proximi-
tat mostrant propostes de teatre, de música i de 
dansa que apropin i permetin descobrir grups 
emergents del panorama cultural de la ciutat. 
També es fa una proposta variada de divulgació 
de pel·lícules i documentals on destaca per la 
seva acollida i el seu format el cinema a la 
fresca.

L’eix de treball de l’equipament s’ha centrat en 
la divulgació de la cultura de la vida saludable, 
la gastronomia i l’alimentació sana. S’han 
desenvolupat en aquesta línia diversos projectes 
dels que destaquem el projecte de l’Hort al Balcó 
que s’inicia al 2011 i que converteix la terrassa 
de la segona planta en un espai d’aprenentatge 
familiar per a la gestió d’un l’hort propi en un 
balcó urbà. Aquest projecte junt amb d’altres, 
com el Generació 2.0, enfocat a apropar la cuina 
i la nutrició a joves, o el Vine a Saber més, que 

pretén divulgar coneixement sobre els aliments 
de temporada i que neix d’una vinculació amb el 
Mercat de Sant Gervasi, formen part de la 
programació del Centre Cívic en el seu desè any 
d’obertura. Les jornades de salut i gastronomia 
que es presenten des de 2015 per la Festa Major 
són un nexe aglutinador de professionals de la 
cuina saludable, la nutrició i d’altres àrees de la 
salut que pretenen difondre les tendències més 
actuals en cadascuna d’aquestes àrees i apro-
par-les als veïns i veïnes del barri.

La vinculació de l’equipament amb el barri, amb 
les seves entitats i amb les seves tradicions fan 
de l’equipament un espai de nexe i de trobada. 
Al 2013 es desenvolupa el Projecte de recollida 
de la Memòria oral de Sant Gervasi i que neix de 
la voluntat dels membres de la Comissió de 
Seguiment del Consell de Barri en l’afany de 
recuperar la identitat, el coneixement i el 
reconeixement d’aquest barri amb història. El 
Centre Cívic lidera un projecte amb els veïns i 
veïnes i amb la participació de les principals 
entitats del barri per fer un recull de les vivèn-
cies i del canvi en les formes de vida i en el 
desenvolupament arquitectònic del barri. Aques-
tes vivències es van plasmar en el llibre “Sant 
Gervasi de Cassoles – La Bonanova. Paisatge 
urbà, paisatge humà” de l’escriptora i veïna de 
Sant Gervasi, Marta Luna. 

El Centre Cívic forma part de la història recent 
del barri de Sant Gervasi – La Bonanova i celebra 
aquest 2017 el seu desè any d’obertura. Per molts 
anys!
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Localització 

passat i una història indeslligable de l’entorn on es 
troben. La seva presència en l’actualitat adquireix 
categoria d’evidència, de testimoni encara viu de la 
forma de vida de la gent que habitava en aquell barri 
abans que nosaltres, i també ens recorden com el pas 
dels segles ha anat canviant poc a poc la fesomia i la 
manera de viure de la nostra ciutat. 

-
cia vital que, coneguda i explicada, el converteix en un 
lligam viu que ens comunica amb el nostre passat. El 
passat de Sant Gervasi i el de la ciutat de Barcelona. 

delimitada pels carrers de Muntaner –on té la porta 
d’accés, amb el número 544–, el carrer de Reus, el 
carrer de Sant Gervasi i el carrer del Bisbe Sivilla. 
En aparença, es tracta d’una gran propietat de quasi 
5.500 m2, però en realitat no és sinó la part minsa que 
resta d’una antiga extensió molt més àmplia situada 
a l’antic terme municipal de Sant Gervasi de Cassoles. 
Podríem dir que aquesta illa singular és ja l’últim tes-
timoni de l’antic poble de Sant Gervasi, situat en una 
àrea plena de boscos i camps que no començà a urba-

xix, en un procés que 
xx.  

Al bell mig de l’illa, envoltat per un jardí protegit per 

en una posició elevada respecte el ras dels carrers que 
l’envolten, uns 3 metres des del carrer Muntaner a 

-
ca sigui un veritable mur de contenció. Per bé que 
l’entrada principal de la Vil·la és al carrer de Mun-
taner, la casa es troba encarada vers migdia (sud), a 
causa dels seus orígens rurals.

Localització
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anteriors al difunt Santcliment. Segurament, però, es 

d’una gran extensió de boscos i jardins que li pertanyien. 
Probablement, la va construir la mateixa família Santcli-
ment en l’època tardo-medieval o renaixentista. Els arcs 
i les restes de parament d’aquesta cronologia descoberts 
durant la intervenció recent de rehabilitació podrien cor-
roborar aquest extrem.

_Aparell de carreus del segle XVI apareguts durant les 
obres de rehabilitació a la façana més oriental.

En aquella època, Sant Gervasi era un terreny gairebé 
despoblat, situat a la falda del Tibidabo, a mig camí de 
la serra de Serola i el pla de Barcelona, ple de torrents 
i rieres i lluny de les vies principals del Pla que con-
duïen a la ciutat. El punt elevat on va ser construïda 

-
teriorment carrer Major, i avui de Sant Gervasi) i un 
torrent, reforçaria la hipòtesi que en origen era una 

Primeres referències

Ve
cl

us
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Primeres referències  
La família Santcliment 

La primera referència documental que trobem de Vil·la 
Florida de Sant Gervasi ens situa al 25 d’octubre de 1603 
a la ciutat de Praga, actual capital de la República Txeca, 
que aleshores ho era de l’imperi germànic. 

Aquell dia, al seu palau, l’ambaixador de la corona es-
panyola, Guillem Ramon de Santcliment i de Centelles, 
feia redactar i signava el seu testament. Santcliment, 

comanador de l’ordre de Sant Jaume i s’havia distingit 
a la batalla de Lepant, el 1571. 

En una de les clàusules del seu testament, Guillem Ram-
on de Santcliment va disposar, per a després de la seva 
mort, la celebració de dues misses de rèquiem diàries 
perpètues a l’altar de Sant Martí de l’església del con-
vent de Santa Caterina de Barcelona, lloc on també vo-
lia ser enterrat. Per poder pagar aquestes misses, dues 
de les quals havien de ser cantades solemnement, va 
fer donació, a aquest convent, d’una torre que posseïa 
a la partida de Sant Gervasi. Si el convent l’acceptava, 
l’havien de nomenar torre de Sant Ramon, vendre-la i 
destinar la quantitat obtinguda al pagament de les mis-
ses esmentades. Aquesta torre és la que, amb el pas dels 
segles, serà coneguda primer com a Torre Sivilla i, pos-
teriorment, com a Vil·la Florida.

El 15 d’octubre de 1608, cinc anys després de redactar el 
seu testament, Guillem Ramon de Santcliment va morir. 

Barcelona i el conseller segon, marmessors de les últimes 
voluntats del difunt Santcliment, van iniciar les gestions 
per vendre la torre situada a Sant Gervasi, juntament 
amb les terres que l’envolten. Després de posar la propie-
tat en subhasta pública, el millor postor va ser Montser-

d’agost d’aquell mateix any.

En el document d’aquesta transacció no consten ni 
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d’agost d’aquell mateix any.

En el document d’aquesta transacció no consten ni 
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i explotació dels camps, mitjançant una masoveria. 
L’any 1723, el convent va ampliar les terres de l’heretat 
al comprar unes vinyes contigües que els va vendre el 
rector de l’església parroquial de Sant Gervasi, que li-

i la congregació de religioses va decidir desprendre-
se’n. L’any 1768, el convent acceptà l’oferta de compra 
que els va fer el veler Nicolau Sivilla: 12.000 lliures i la 
creació d’un censal a favor del convent de 6.000 lliures, 
de pensió anual de 180 lliures, amb la garantia hipo-
tecària de la mateixa casa-torre. 

La família Ramon

_D’entre les obres de cronologia d’època 
moderna, destaca aquesta antiga porta.
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La família Ramon 
i el convent de Carmelites 
Descalces de Barcelona 
La propietat entre 1613 i 1768

La família Ramon tingué la propietat de la casa-torre de 
Sant Gervasi durant un espai de temps relativament curt. 
Montserrat Ramon va morir l’any 1631. L’hereu va ser el 

Reial Consell Criminal de Sa Majestat. Vuit anys més tard, 
Lluís Ramon també moria, i els seus béns els heretava la 
vídua, Maria Aylla. Quan aquesta va morir, l’any 1677, 

hores es feia dir reverenda mare Maria Jesús, ja que era 
religiosa del convent de Nostra Senyora de la Concepció 
de l’Orde de les Carmelites Descalces de Barcelona. 

El 5 de març d’aquell mateix any 1677, la reverenda 
mare Maria Jesús va donar tots els béns que va heretar 
al convent de les Carmelites Descalces, que era a l’actual 
plaça de la Vila de Madrid de Barcelona.

_Plànol de Barcelona i els seus voltants (c. 1718). El detall permet 
observar el poblament escàs i dispers de l’àrea de Sant Gervasi.

va restar sota l’administració del convent, que en va 
fer una font d’extracció de rendes a partir del lloguer 
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La Torre Sivilla

villa? L’escriptura de compra-venda la descriu com una 
casa, torre i terres de 22 mujades i 3/4, algunes plantades 
de vinya, a la parròquia de Sant Gervasi. Una mujada de 
terra equival a 4.896,5 m2, i una quarta a 1.224,12 m2, 
per tant, si l’heretat de la casa torre tenia 22 mujades i 
3 quartes, resulten 111.095,36 m2. Si a això li afegim la 
peça de terra agregada per la comunitat religiosa l’any 
1723, que Sivilla també compra, i que té “5 quartes, més o 
menys”, obtenim que la superfície total era, aproximada-
ment, de 117.215,96 m2

Sivilla no era, doncs, gens petita.

_Aproximació del que podria ser l’extensió del conjunt de la propietat 
de la finca quan la va comprar Nicolau Sivilla, l’any 1768.

Nicolau Sivilla va ser un veler acomodat de Barcelona 
i un dels exponents de la classe productiva emergent 
de la ciutat en l’embranzida del segle xviii. Sens dubte, 
pretenia que la seva torre –que a partir d’aleshores 
va ser coneguda com a Torre Sivilla– esdevingués 
un símbol de l’estatus econòmic que posseïa. Per tal 
d’aconseguir-ho, no va estalviar esforços ni diners en 
reformar a fons la casa. Una de les obres més desta-

La Torre Sivilla
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de la família Ramon i del convent de les Carmelites Des-
calces, Sant Gervasi va començar a viure les primeres 
transformacions que esdevindrien la llavor d’allò que 
actualment és, i que es troben relacionades estretament 
amb fets cabdals de la història de Catalunya. Un dels 
més importants es va produir com a conseqüència de la 
Guerra de Successió (1702-1714). Durant el setge de Bar-
celona de 1706, Sant Gervasi va ser un punt estratègic 
per a les tropes franceses i castellanes, i els seus habi-
tants van haver de patir violències i saqueigs a casa seva. 
Fins i tot, van robar la casa rectoral de la parròquia, em-
portant-se la imatge de la Mare de Déu de la Bonanova. 
No obstant això, un cop acabada la guerra, el decret de 
Nova Planta imposat per Felip v el 1716 va possibilitar 
que el territori de l’antiga parròquia de Sant Gervasi de 
Cassoles es convertís en municipi autònom.
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de la ciutat optava per renunciar a l’heretat. En aquest 
cas, la propietat havia de passar a l’administrador dels 
pobres vergonyats de Santa Maria del Mar i, si aquests 
no ho acceptaven amb les mateixes condicions, retor-
naria a la descendència de la família Arimon.

El gran valor que la casa tenia per Nicolau Sivilla es 
fa evident en aquestes mesures destinades a mantenir-
la i evitar-ne la degradació, unes condicions que mig 
segle després encara mantindrien la mateixa vigència 
i importància.

Gràcies a l’escriptura d’inventari dels béns de Nicolau Si-
villa sabem que la Torre Sivilla tenia, a més de rebedor, 
menjador, cuina, rebost i dos cellers, una capella i diver-
ses cambres, algunes anomenades “de Sant Francesc”, 
“del Llamp” i “del porc”. Un peritatge dels béns immo-
bles de l’herència va valorar la torre en 7.129 lliures.

Sant Gervasi, entre el darrer terç del segle xviii i els 
primers anys del segle xix, malgrat la seva condició 
de municipi autònom, continuava essent un territori 
amb una població molt dispersa i de nombre no gaire 
elevat, sense cap centre. Sant Gervasi basava la seva 
economia principalment en la producció de cereals i 
vinya, depenent de la ciutat per a la provisió de pro-
ductes bàsics. La presència de boscos feia possible, 
també, la recol·lecció de productes i la caça.

Com s’evidencia, el topònim de “Sivilla” per designar 
la casa no té res a veure amb el nom d’un dels actuals 
carrers de Sant Gervasi: Bisbe Sivilla, que recorda la 

seminari de Barcelona i bisbe de Girona, sinó que es 
refereix a un dels seus propietaris: el veler Nicolau Si-
villa, a qui fou dedicat el carrer a principis del segle 
xx. En ignorar aquest origen, l’any 1942, es converteix 
en l’actual carrer de Bisbe Sivilla.

La Torre Sivilla a mans del Bisbat

cades va ser fer portar un cabal important d’aigua a la 

aigües mitjançant mines.

Nicolau Sivilla es va casar amb Josepa Arimon; els Ari-
mon eren els propietaris d’una gran extensió de terres 
veïnes de les d’en Sivilla. Quan Josepa va morir, Nicolau 
Sivilla va tornar-se a casar, en aquesta ocasió amb Isabel 
Raspall, que era cunyada seva, vídua de Josep Arimon 
(germà de la primera dona de Sivilla), amb el qual havia 

Nicolau Sivilla va morir l’any 1799. Tot i que al testament 
nomenava la seva vídua, Isabel, usufructuària dels seus 
béns, a la torre de Sant Gervasi li reservava una destinació 
especial: la donava al bisbe de Barcelona, amb l’obligació 
de pagar 600 lliures anuals per mantenir les causes pies 
creades per Sivilla.

_Casa del Gremi de Velers,  
a la Via Laietana, de Barcelona. 
Nicolau Sivilla va fer donació 
del seu retrat al gremi de 
velers, perquè el posessin  
a la sala gran d’aquesta casa 
“a fi que tot temps me tingan 
present com a benefactor 
que sóc del mateix gremi.
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les indicacions del testament de Nicolau Sivilla, la 
propietat de Sant Gervasi de Cassoles havia de passar a 
l’administrador dels pobres vergonyants de la parròquia 
de Santa Maria del Mar de Barcelona. Però tampoc la 

-
lau Sivilla eren difícils de mantenir, i això ho va apro-

seu– per iniciar un plet per incompliment dels pactes es-
tablerts, i reclamar la propietat de la totalitat de la casa, 
terres i béns, apel·lant al contingut del testament del seu 

Després d’un llarg procés, l’any 1842 una sentència judi-
cial va resoldre a favor de Genís Josep Arimon, que així 
es converteix en nou propietari de la Torre Sivilla, en un 
moment clau per al futur urbà de la zona.

L’inici de la urbanització

La Torre Sivilla a mans 
del bisbat i del Plat de pobres 
vergonyants de la parròquia 
de Santa Maria del Mar

Quan morí Isabel Sivilla, l’any 1803, els administradors 
de l’herència van iniciar els tràmits per oferir el llegat de 
la Torre Sivilla al bisbe de Barcelona.

Tot i que l’acceptació duia implícita la càrrega del paga-
ment de les 600 lliures anuals instituïdes al testament de 
Nicolau Sivilla, Pedro Díaz de Valdés, bisbe de Barcelona 
(1798-1807), va acceptar la propietat de la torre, conside-

La Torre Sivilla va ser propietat de la Mensa Episcopal du-
rant 22 anys. L’any 1825, però, el nou bisbe Pablo de Si-
char (1808-1831) hi va renunciar en no obtenir-se rendes 

_Arbre genealògic de Genís Josep Arimon, besnét de Nicolau Sivilla.
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Durant la primera meitat del segle xix els grans propie-
taris de Sant Gervasi van començar a establir, arrendar 
o vendre parcel·les de terreny, iniciant-se un incipient 
procés d’urbanització propiciat per la demanda per 
construir-hi nous habitatges o residències d’estiueig, 
conegudes com a quintas de recreo. 

Podem comprovar el nivell d’aquesta demanda en la 
quantitat de sol·licituds de llicències d’obres particu-
lars adreçades a l’Ajuntament per reformar cases velles 
o iniciar-ne la construcció de noves: si a la dècada de 
1850 a 1860 es van concedir 192 permisos d’obra, du-
rant la de 1870 a 1880 se’n van concedir 573.

_Versió de 1860 del plànol del projecte Cerdà, sobre el topogràfic 
realitzat per ell mateix l’any 1855. Pot observar-se la densificació 
incipient al voltant del nucli del carrer Major de Sant Gervasi i  
l’aparició de les primeres obertures de nous carrers.

L’inici de la urbanització
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L’inici de la urbanització 
 

L’actuació de la família Arimon 

L’any 1830, Sant Gervasi encara era descrit amb els 
termes anteriors de dispersió de la seva població i acci-

any en què Genís Josep Arimon es converteix en propie-
tari de la Torre Sivilla, la parròquia de Sant Gervasi va 
iniciar els tràmits per ampliar l’església per donar cabu-

l’important creixement que estava experimentant el 
poble en molt poc temps.

_El pla de Barcelona l’any 1847 en un plànol realitzat pel cos d’enginyers 
de l’exèrcit. Al voltant del que seria el carrer Major de Sant Gervasi, 
comença a consolidar-se un nucli de cases. La Torre Sivilla 
gaudiria d’una posició privilegiada, a tocar d’aquest eix vertebrador.
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Podem comprovar el nivell d’aquesta demanda en la 
quantitat de sol·licituds de llicències d’obres particu-
lars adreçades a l’Ajuntament per reformar cases velles 
o iniciar-ne la construcció de noves: si a la dècada de 
1850 a 1860 es van concedir 192 permisos d’obra, du-
rant la de 1870 a 1880 se’n van concedir 573.

_Versió de 1860 del plànol del projecte Cerdà, sobre el topogràfic 
realitzat per ell mateix l’any 1855. Pot observar-se la densificació 
incipient al voltant del nucli del carrer Major de Sant Gervasi i  
l’aparició de les primeres obertures de nous carrers.

L’inici de la urbanització
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L’inici de la urbanització 
 

L’actuació de la família Arimon 

L’any 1830, Sant Gervasi encara era descrit amb els 
termes anteriors de dispersió de la seva població i acci-

any en què Genís Josep Arimon es converteix en propie-
tari de la Torre Sivilla, la parròquia de Sant Gervasi va 
iniciar els tràmits per ampliar l’església per donar cabu-

l’important creixement que estava experimentant el 
poble en molt poc temps.

_El pla de Barcelona l’any 1847 en un plànol realitzat pel cos d’enginyers 
de l’exèrcit. Al voltant del que seria el carrer Major de Sant Gervasi, 
comença a consolidar-se un nucli de cases. La Torre Sivilla 
gaudiria d’una posició privilegiada, a tocar d’aquest eix vertebrador.
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equivalentes a quinientos cincuenta y un metros, cincuenta 
centímetros, un algibe, mina mayor y mina menor, que dan por 
término medio en tiempos normales de ocho a diez plumas de 
agua medida de Barcelona, y catorce mojadas de tierra, poco 
más o menos, parte regadío, parte cultivo y parte viña”.

quan Nicolau Sivilla va comprar-la, l’any 1768, i l’actual 
que se’ns descriu l’any 1865, podem apreciar que la su-
perfície es va reduir de manera important. Deixant de 
banda altres factors, no hi ha dubte que el procés de se-
gregació de parcel·les a tercers destinades a la construc-
ció va ser força important als terrenys de la Torre Sivilla i 
va originar l’obertura d’alguns nous carrers.

Genís Josep Arimon i Andarió va morir el 27 d’abril de 
1865. L’hereu universal dels seus béns va ser el seu ger-
mà, Joaquim Arimon i Andarió. Nou anys més tard, l’any 

família Arimon, quan Joaquim va morir sense fer testa-
ment l’any 1871, immers en una situació de greu crisi 

els hereus es van veure obligats, l’any 1874, a vendre en 
-

tor va ser Josep Garriga i Llastenós.

L’inici de la urbanització

Pel que fa a la Torre Sivilla, hi ha constància de dues 
reformes menors dutes a terme per Genís Josep Ari-
mon, totes dues relacionades amb el procés general 
d’urbanització i adequació del tramat de carrers al 
municipi de Sant Gervasi. La primera es realitzà el ge-

d’accés a la casa des del carrer Major, l’actual carrer 
de Sant Gervasi. La segona sol·licitud de reforma és del 
18 de maig del mateix 1863, i també fa referència a 
l’obertura d’una nova porta, al carrer de Sant Vicenç, 
l’actual carrer de Reus “
casa los carros de su colono”, però alhora ens indica altres 
reformes majors dutes a terme a la casa, com la remo-
delació de la façana.

_Plànol de la porta d’accés a la finca que Genís Josep Arimon volia 
instal·lar l’any 1863, i que donava al carrer Major (actual carrer de 
Sant Gervasi).

L’any 1865, Genís Josep Arimon, que tenia 71 anys i 

decidir declarar-la davant de notari per poder inscriu-
re-la com a pròpia en el Registre de la Propietat, de 
nova creació. 

La descripció que aleshores es va fer de la propietat va 
ser: “
Gervasio, calle Mayor, número sesenta y nueve. Se compone de 
una casa, con bajos, primer piso y sotabanco, cuya medida super-
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que podien dividir en parcel·les, per vendre-les i així 
iniciar una urbanització de llarg abast.

La Torre Sivilla, però, no es diluiria, ja que Josep Gar-
riga va demanar permís per construir un nou mur de 
tanca que la preservés de la resta de la urbanització, 
amb una nova porta d’accés pel carrer de Garriga, re-
centment obert.

en més d’una seixantena de solars urbanitzables. Això 
es pot veure en l’escriptura d’alguns dels establiments 
realitzats. Els compradors s’hi comprometien a inver-

-

millora, per bé que quedava expressament prohibida 
la construcció de cap mena de fàbrica de vapor o de 
fòsfor, forn per fer maons “ni ninguna clase de industria 
que sea antihigiénica o bien cause notable incomodidad, peli-
gro o perjuicio a los vecinos”.

-
trada i un cens perpetu era habitual en els processos 
de noves parcel·lacions i urbanitzacions a la Barcelona 
del segle xvii i xix. Amb l’obligació imposada per a la 
millora en obres, el propietari s’assegurava l’èxit més o 
menys immediat de la urbanització, a canvi d’unes 
rendes vitalícies.

Josep Garriga i Llastenós va morir el 19 de juliol de 
1877, als 77 anys. En el testament nomenà hereu uni-

vidu, de 43 anys. Una manera d’avaluar l’èxit que va 
tenir la urbanització impulsada per Josep Garriga és a 
partir de les dades que ens aporta el seu inventari post-
mortem on s’indica que només restaven 14 porcions de 

-
tensió irregular de 32.033,43 m2. En només tres anys, 

quedar reduïda en menys d’una tercera part.

Josep Garriga i Vergés va morir el 19 de novembre de 
1886. Segons el seu testament, va instituir hereus els 

Josep Garriga

Josep Garriga 
i la consolidació i acceleració 
del procés urbanístic
Josep Garriga i Llastenós va ser un dels primers inver-
sors catalans en la xarxa ferroviària espanyola a través 
de la societat Garriga Germans. Quan va comprar 
l’antiga Torre Sivilla ja tenia 74 anys i sembla evident 
que l’interès que hi tenia es basava més en les possibi-
litats d’inversió econòmica, incorporant les terres de 

-
ment de l’antiga casa.

_Aproximació del que podria ser l’extensió del conjunt de la propietat de la 
finca de la Torre Sivilla quan la va comprar Josep Garriga, l’any 1874.

Per aconseguir aquests objectius, el mateix any d’ad-

l’obertura d’un carrer de nou traçat en els terrenys de 
la Torre Sivilla. Aquest carrer va dur el seu nom i amb 
els anys acabaria absorbit com el tram superior del 
carrer de Muntaner. La proposta d’obertura de nous 
carrers en extensions de terrenys privats era una es-
tratègia econòmica molt usual en aquelles dècades del 
segle xix per part dels terratinents: si el nou carrer era 
aprovat per les autoritats municipals, aleshores els 
propietaris tenien dos solars extensos a banda i banda 
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ocupación y perciben sus haberes, disfrutan en estos pueblos de 
la economía en las viviendas y artículos de primera necesidad 
así como el ahorro en el vestir por no imponer las costumbres 
sociales lo que es indispensable en la capital...”

L’any 1897, va tenir lloc el fet més transcendental i que, en 
cert sentit, era la culminació de tota aquesta evolució, tan 
plena de dinamisme, de Sant Gervasi: l’agregació al terme 
municipal de Barcelona.

Josep Garriga

_Plànol general de Sant Gervasi realitzat l’any 1895, poc abans de 
l’agregació del terme a la ciutat de Barcelona. El detall permet identificar 
perfectament la parcel·la de la Torre Sivilla, així com les cases que 
s’havien anat construint on abans hi havien els camps de conreu.
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l’herència, i Ramona Garriga i Serra, en la tercera part 
que resta. En l’inventari dels seus béns, la superfície 

2, i el valor 
total de 100.000 pessetes.

El 1888, dos anys després de la mort del seu pare, va 
morir Ramona Garriga i Serra, deixant com a hereu de 

En el transcurs de temps en què la família Garriga va 

com a Vil·la Florida, a Sant Gervasi es van produir es-
deveniments fonamentals per a la seva història, alguns 
d’ells impulsats per processos interns del mateix poble, 
que ja venien de dècades anteriors, i d’altres provocats 
per decisions preses per òrgans forans.

En el darrer quart del segle xix, l’evolució de Sant 
Gervasi va prendre un moviment d’acceleració. De ter-
ritori poc habitat es va convertir en petit poble campe-
rol amb algunes torres d’estiueig, per acabar essent un 
municipi on convivien antics masos, cases d’artesans i 
menestrals i residències d’estiueig. El 1879 ja hi havia 

Pel que fa al nombre de llicències d’obres, a la dè-
cada de 1880 se’n van concedir 450, i entre 1890 i 
1897, 527 més. Lògicament, el nombre de residents 
durant tot l’any a Sant Gervasi també va augmentar 
progressivament: 376 habitants segons el cens de 
1846, 2.512 segons el de 1861, 5.148 en el de 1878 i 
14.519 l’any 1905.

L’any 1892, el batlle de Sant Gervasi, Josep Rosés Padrosa, 
descrivia d’aquesta manera, en termes generals, el tipus 
de població del seu municipi:

“... se ha formado en su mayor parte por personas que con la 

piedad donde viven modestamente apartados del bullicio e im-
posiciones sociales de la capital; por empleados del comercio, 

-
sionistas del Estado, militares retirados, cesantes y jubilados, 
todos los cuales, por su proximidad a la capital donde tiene 
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“[Josep de Müller] 
manzana ocupada por jardines, existe una casa torre separada 
por una distancia mínima de dieciocho metros de las lindas 

-

Primero. Cambio de cubiertas. Segundo. Destechar unas galerías 
porticadas que a nivel del primer piso la rodean por sus caras 
de Norte y Oriente. Tercero. Derribo de una escalera que de las 
citadas galerías comunica con el jardín. Cuarto. Desconchar, 
revocar y estucar sus fachadas. Quinto. Cambio de repisas. Sex-
to. Reconstrucción de la escalera interior”.

Els plànols originals de la reforma executats per 
l’arquitecte Josep Azemar tenen el doble valor de do-

-
modelació, i al mateix temps, copsar l’abast d’aquesta 
intervenció. La casa adquirida per Josep de Müller 
mostrava una façana amb unes formes força carac-
terístiques de les masies catalanes del segle xviii, que 
Josep Azemar transformà radicalment aplicant un 
nou concepte i llenguatge arquitectònic.

L’antiga casa rural senyorial lligada a l’explotació agrí-
cola de les seves terres, es converteix en una torre resi-
dencial burgesa. La masia esdevé “Vil·la” i no manté 
cap element que la faci reconeixible, ni a l’interior ni 
a l’exterior. Es canvia la distribució interna –cegant 
passos i obrint-ne de nous, projectant una escala no-
ble, etc.– i, sobretot, es crea una nova imatge exterior 
on Azemar utilitza un estil modernista, amb regust 
historicista. D’aquesta manera, apareixen la torre an-
gular, les galeries, les noves obertures i la solució de la 
façana i les cobertes. 

Aquest canvi radical afectà, òbviament, tota la deco-
ració de la nova “Vil·la”. A més de les baranes i esgra-

-
ments i estucats, que no han arribat a conservar-se a 

darrers anys.

De Torre Sivilla a Vil·la Florida

De Torre Sivilla a Vil·la 
Florida: la creació de la 
fesomia modernista
L’antiga Torre Sivilla va entrar al segle xx de la mà 
d’un nou propietari: Josep Maria de Müller i Pat-
xot, empresari vitivinícola de Tarragona. En aquesta 
ocasió la compra de la torre ja no tenia a veure ni 
amb l’explotació agrícola dels camps ni amb la seva 
urbanització: l’interès residia en gaudir d’una casa 
vorejada de jardins al bell mig d’una zona de rel-
levància residencial. 

El 1902, Josep Maria de Müller va iniciar tot un seguit de 
reformes a la casa, i el 23 de juliol va sol·licitar permís 

un nou portal i un pavelló per a la porteria, situada al 
carrer de Garriga. 

 

les actuals obres– i la que va atorgar la característica 
fesomia modernista, va ser l’endegada per Josep Maria 

Josep Azemar i Pont.

Podem veure l’abast del conjunt d’intervencions a realitzar 
a partir del text de la instància presentada a l’Ajuntament 
de Barcelona per demanar el permís d’obres, l’any 1904:

_Plànol d’un dels murs de tancament de la finca que Josep Maria de Müller 
va fer construir, l’any 1902, en el vessant del carrer Garriga (Muntaner).
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-
ments i estucats, que no han arribat a conservar-se a 

darrers anys.

De Torre Sivilla a Vil·la Florida

De Torre Sivilla a Vil·la 
Florida: la creació de la 
fesomia modernista
L’antiga Torre Sivilla va entrar al segle xx de la mà 
d’un nou propietari: Josep Maria de Müller i Pat-
xot, empresari vitivinícola de Tarragona. En aquesta 
ocasió la compra de la torre ja no tenia a veure ni 
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les actuals obres– i la que va atorgar la característica 
fesomia modernista, va ser l’endegada per Josep Maria 

Josep Azemar i Pont.

Podem veure l’abast del conjunt d’intervencions a realitzar 
a partir del text de la instància presentada a l’Ajuntament 
de Barcelona per demanar el permís d’obres, l’any 1904:

_Plànol d’un dels murs de tancament de la finca que Josep Maria de Müller 
va fer construir, l’any 1902, en el vessant del carrer Garriga (Muntaner).
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_Imatge de la torre i d’una part dels jardins que l’envolten.

Ramona Calvet i el seu espòs Josep Rafel Marjanedas 

realitzar algunes obres de reforma rellevants, que afec-
taren especialment la façana de la casa orientada vers 
el carrer de Muntaner que, tot i tenir l’accés principal a 
l’interior de la propietat, no es corresponia amb la faça-
na principal històrica de l’antiga masia, orientada natu-
ralment cap a migdia. Aquesta reforma va anar a càrrec 
de l’arquitecte Eusebi Bona, que va elaborar els plànols 

-
taner, el plànol de la planta baixa on es volia practicar la 
nova obertura, i un alçat de la façana amb indicació de 

Els canvis de la Vil·la Florida al segle XX
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Els canvis de la Vil·la Florida 
al segle xx 

Tot i que la família de Müller transformés radical-
-

residència permanent. 

l’envoltava, era aleshores de 5.406 m2, i les seves deli-
mitacions eren les de l’actual illa: a l’oest, amb el carrer 
de Muntaner (abans Garriga), al sud amb el carrer de 
Cartagena (abans Sivilla i actualment, Bisbe Sivilla), al 
nord amb el carrer de Reus (abans de Sant Vicenç), i a 
l’est amb el carrer de Sant Gervasi (abans carrer Major). 

-
tat, com a Vil·la Florida, era valorada, en aquells temps, 
en 350.000 pessetes.

Quan Josep Maria de Müller i Patxot va morir, l’any 
1926, la propietat de la casa va correspondre en herèn-

de Ferrer, els quals, el 6 de març de 1928, van vendre la 

_Alçat de les modificacions de la façana occidental de l’edifici,  
afrontada vers l’accés principal del carrer de Muntaner.

En els anys posteriors es va construir una nova tanca i 
accés per la banda del carrer de Muntaner, així com la 
pèrgola adossada a aquesta tanca. 
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ja que l’escola funcionava com a un veritable centre 
d’ensenyament infantil que acollia nens des dels 6 

a aules van passar moltes de les professionals de la pue-
ricultura que actualment treballen a centres mèdics i 
escoles bressol de la ciutat, així com també molts nens 
i nenes de Sant Gervasi.

w

_Fotografia de l’any 1999 de la reixa d’entrada amb les lletres   
de Escuela de Puericultura. 

Des del seu tancament com a Escola de Puericultura, 
xx

deteriorant progressivament, a causa de la manca d’ús 
i l’abandonament dels propietaris.

L’Escola de Puericultura 
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L’escola de Puericultura
L’octubre de 1943, Ramona Calvet i Picas va vendre la 

Rosendo Llobet i Nicolau –president de l’Espanya Indus-
trial–, per un preu declarat de 1.100.000 pessetes. 

_Escola de Puericultura any 1975. En la qual es pot veure  
 per les finestres les taules del alumnat.

És possible que Rosendo Llobet ja hagués pactat prèvia-
ment amb les autoritats franquistes l’ús a què es desti-
naria la Vil·la Florida. El fet és que pocs mesos després, 

cap provincial de Sanidad, don Enrique Bardají López, en 
representació de l’estat, i per un termini de 10 anys. Cal 

a orgullo de Barcelona y de España, por ser reconocida como 
Modelo Universal de su clase. Es-
cuela Departamental de Puericultura i depenia de la Dirección 
General de Sanidad, del Ministerio de Gobernación. 

la seu d’aquesta escola durant prop de 50 anys. La 
docència de la puericultura era totalment pràctica, 
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_Imatge de 1967 de l’Escola de 
Puericultura en funcionament.R
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La rehabilitació  
El novembre de 2005 es van obrir al públic els jardins 

delar-los, adaptant un singular itinerari terapèutic amb 

relaxació i la salut en general. Poc després es van iniciar 
les obres de rehabilitació per convertir l’antiga casa senyo-
rial en el nou centre cívic de Sant Gervasi. Aquest centre 
vol ser un referent de la difusió de la medicina natural a 
través dels tallers i activitats que s’hi desenvoluparan.

La intervenció que s’hi ha dut a terme ha volgut con-

origen al segle xvi, restaurant la façana i les torres d’estil 
modernista. Els afegits que no pertanyien a l’estructura 
original s’han substituït per un cos més modern i fun-
cional situat a partir del primer pis. Aquesta ampliació 
permet assolir la superfície necessària pels serveis que ha 
d’oferir un equipament d’aquestes característiques.

S’ha obert una nova entrada amb rampa adaptada a la 
cruïlla dels carrers Reus i Sant Gervasi de Cassoles, s’han 
eliminat els esglaons de l’entrada i s’hi ha instal·lat un 

Les actuacions realitzades han estat destinades a pre-
servar el màxim els espais exteriors, afavorint la seva 
comunicació amb els espais interiors. 

_Imatge de la torre abans i en el moment dels treballs de rehabilitació.

La rehabilitació

D
is

tr
ic

te
 d

e 
S

ar
rià

-S
an

t 
G

er
va

si

Abandó i deteriorament
Vil·la Florida va ser, durant la dècada dels anys no-
ranta del segle xx, un indret en ple procés de degra-
dació, la qual cosa va provocar que sovint fos objecte 
d’actes de vandalisme, petits incendis i inundacions. 

-
dins que l’envoltaven va motivar que les diferents en-
titats veïnals de Sant Gervasi reclamessin a les auto-
ritats municipals un acord amb els propietaris, o bé 

Vil·la Florida en equipament per al barri. Fins i tot hi 
va haver l’intent que l’adquirís el R.C.D. Espanyol com 

terrenys del vell Estadi de Sarrià. 

_Fotografia de l’estat d’abandó en què es trobava 
Vil·la Florida després que es tanqués l’Escola de Puericultura 
i abans de la seva expropiació. 

Finalment, després de més de deu anys de negociacions 
amb els propietaris, el 26 de març de 2003 es va dictar 
la declaració d’urgència d’expropiació de la Vil·la Flor-
ida, un cop catalogada com a equipament públic. Una 
resolució judicial va concedir a l’Ajuntament de Barce-

-
cedint a l’execució de la sentència i, per tant, iniciant la 
recuperació de la Vil·la Florida com a espai per al barri 
de Sant Gervasi.
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Les tres voltes de mocador sobre petxines que cobreixen 
l’espai adossat a la antiga façana porxada, en substitució 
de l’antic porxo renaixentista, ens indica una data pròxi-
ma a 1850, quan es començaven a popularitzar les voltes 
a la catalana. 

Un altre element característic és la galeria oberta de la 
cruixia porxada de la primera planta, que dóna al carrer 
de Muntaner. El tractament estucat de façana del mur 

els arcs de la façana manifesta el caràcter obert d’aquesta 
galeria orientada a Ponent i que va ésser tancada amb 

Al desmuntar el cassetonat de fusta del sostre de la cruixia 
principal de la planta baixa per tal de substituir les bigues 
de ferro del forjat, que no acomplien amb la normativa vi-
gent, es va descobrir la decoració de les bigues, on es mos-
traven sèries de trèvols blaus i d’altres motius geomètrics 
aplicats sobre uns replens de guix. Això demostra la inten-
ció evident de l’arquitecte Azemar per portar a l’interior 
de l’habitatge una ornamentació que recordés inequívoca-

Anàlisi arquitectònic

_Galeria oberta  
de la porxada de  
la primera planta.D
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Anàlisi arquitectònica arran 
dels treballs de rehabilitació

Amb motiu de les obres de reforma de Vil·la Florida, i al 
deixar al descobert bona part dels paraments tant inte-
riors com exteriors, es van poder determinar amb més 

quan es va iniciar el projecte de rehabilitació.

El testimoni arquitectònic més antic que es va trobar se 
situa entre 1550 i 1600, tot i que és molt probable que 

Quan es varen iniciar les obres ja eren aparents uns 
carreus de pedra sota l’arrebossat de la façana Nord 
(carrer Reus). Durant les feines de neteja i eliminació 
d’arrebossats malmesos varen aparèixer aquests ele-
ments del mateix tipus a la planta 1ª de la façana de 
Llevant (carrer Sant Gervasí.). A la vegada, sota aquesta 
paret, també va aparèixer el mur de tancament original 
en forma de façana porxada. A la rehabilitació es va posar 
en evidència un d’aquest arcs de la façana, així com part 
del mur de la façana Nord – desmuntat, numerat i tornat 
a construir, parcialment. 

També es va descobrir una gran porta que donava accés a 
la part posterior (la més antiga). Com mostra la imatge.

-
silical, rematades a les plantes superiors per tres co-
bertes simètriques a diferents nivells, corresponen a 
una etapa posterior, barroca, dels segles xvii i, fona-
mentalment, del xviii.
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Nicolau Sivilla (1768-1799)

Va ser un dels primers terratinents de Sant Gervasi. 
Ocupà diversos càrrecs a la ciutat de Barcelona i 
fou membre destacat del Gremi de Velers. A la seva 

Bisbat de Barcelona (1803-1825)

Pedro Díaz de Valdés (1803-1807)

Bisbe de Barcelona, demostrà un afany de regene-
ració del clericat i de l’ensenyament, al temps que 

-
ment dels canvis econòmics i socials, una doctrina 
que posà en pràctica a Barcelona i en el govern de 
la diòcesi. 

Pablo de Sichar (1807-1825)

Bisbe de Barcelona, en no haver acceptat la domi-
nació francesa, va haver de fugir a Mallorca. Fou in-
clòs a la llista de proscrits pels liberals barcelonins i 
va fugir a Esparreguera. Va renunciar a la seu, però 
la renúncia no li fou acceptada a Roma. Havent re-
tornat a la diòcesi el 1824, escriví una duríssima 
pastoral contra els liberals. 

Família Arimon (1842-1874)

Després d’un llarg procés judicial, Genís Josep Ari-
mon i Andarió, un dels descendents de Nicolau Si-

A la seva mort, i pel pagament de deutes, es va ven-
dre Vil·la Florida en pública subhasta, adquirint-la 
Josep Garriga i Llastenós. 

Família Garriga (1874-1902)

Provinent d’una família de comerciants i de ban-
quers originària de Vic, en Josep Garriga i Llastenós 
va ser un dels primers inversors catalans en la 
creació de la xarxa ferroviària espanyola. Els seus 

-
mans, dedicada a tirs, a ports i a diligències. Més 
endavant, els seus néts van fundar, a Barcelona, 

Els propietaris de Vil·la Florida

Els propietaris de Vil·la Florida 
Quadre-resum

Família Santcliment (....-1613)

Llinatge de mercaders i cavallers vinculat des del 
segle xiii a Lleida i a Barcelona. La branca de Bar-
celona esdevingué, a la baixa edat mitjana, una de 
les més importants de la ciutat. Des dels primers de-
cennis del segle xiv aparegueren al Consell de Cent 
i tingueren càrrecs municipals. Arribaren a ésser ca-
vallers i senyors de Badalona. 

Guillem Ramon de Santcliment i de Centelles 

(mort a Praga el 1608) 

Comanador de Moratalla (Múrcia) a l’ordre de Sant 
Jaume, es distingí a la batalla de Lepant el 1571, i 
fou ambaixador a Flandes i davant l’emperador Ro-
dolf ii. Els marmessors del seu testament van ven-

l’any 1613. 

Família Ramon (1613-1677)

dos doctors en drets, provenien d’una família de 
mercaders de Perpinyà i ocuparen diversos càr-
recs d’importància en el món de la jurisprudència. 
Montserrat Ramon va ser doctor del Consell de Sa 
Majestat en la sala tercera de la Reial Audiència, i 
Lluís Ramon va arribar a jutge del Reial Consell Cri-
minal de Sa Majestat.

Convent de les Carmelites Descalces (1677-1768)

Jesús, religiosa del convent de Nostra Senyora de la 
Concepció de les Carmelites Descalces va heretar la 
propietat a la mort del seu pare i en va fer donació 
al seu convent. 

fer que l’any 1768 el convent acceptés l’oferta de 
compra de Nicolau Sivilla.  
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Ajuntament de Barcelona (2004 -  )

Després d’anys de negociacions amb els propietaris, 
el 26 de març de 2003 es va dictar la declaració 
d’urgència d’expropiació de Vil·la Florida, després 
d’haver estat catalogada com a equipament públic. 
Una resolució judicial va concedir a l’Ajuntament 

de 2004. D’aquesta manera s’iniciava la recuperació 
de Vil·la Florida com a equipament per al barri de 
Sant Gervasi. 

El novembre de 2005 es van inaugurar, totalment 
rehabilitats, els Jardins de Vil·la Florida, que oferien 
un itinerari terapèutic. Poc després es van iniciar les 
obres per convertir l’antiga casa senyorial en el nou 
centre cívic de Sant Gervasi. Aquest centre vol ser un 
referent de la difusió de la medicina natural a través 
dels tallers i activitats que s’hi desenvolupen.

Les obres realitzades han conservat les caracterís-
-

rant elements històrics i singulars, i adaptant-lo als 
nous usos del centre. 

La inauguració del centre cívic Vil·la Florida, el 31 de 

estat testimoni de la història i la vida de Sant Gervasi.

Els propietaris de Vil·la Florida

l’entitat bancària Garriga Nogués Germans. El 1902 
van vendre la propietat a Josep Maria de Müller.

Família de Müller (1902-1928)

Família de vinicultors tarragonins, d’origen alsacià. 
La casa de Müller va ser nomenada Proveïdora Pon-
tifícia des de Pius x

A Francesc Xavier de Müller i Ferrer, el Papa Benet 
xv
Josep Maria de Müller i d’Abadal, doctor en drets, 
fou president de la Diputació de Barcelona entre els 
anys 1967 i 1973. 

Família Calvet (1928-1943)

el 1943. Durant els anys 30 es van realitzar algunes 
reformes rellevants que afectaren especialment la 

venuda per 1.100.000 pessetes a Rosendo Llobet i 
Nicolau.

Família Llobet (1943-2004) – 

Escola de Puericultura

Rosendo Llobet i Nicolau, president de l’Espanya 

Sanidad
l’escola de Puericultura, depenent de la Dirección 
General de Sanidad. Coneguda des d’aleshores com 
a Vil·la Florida, l’escola va estar en funcionament 
durant més de 40 anys. 

es van anar deteriorant progressivament. Durant 
els anys 90 el procés de degradació va motivar la 
reclamació, per part de les entitats veïnals de la 
zona, de la conversió de l’antiga casa senyorial en 
un nou equipament pel barri. 
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