
SANT GERVASI – GALVANY  

 

El nom del barri fa referència a Sant Gervasi de Cassoles ja que era a la part baixa d’aquest 

municipi al qual va pertànyer fins a l’annexió d’aquest a Barcelona, i al Camp d’en Galvany, 

la urbanització del qual la va començar el 1866 el seu propietari, Josep Castelló i Galvany. 

El nom de Galvany es va popularitzar quan va adoptar-lo el mercat de Galvany (que 

coneixerem) situat al centre del barri entre els carrers Santaló, Calaf i Madrazo i que té una 

placa a la façana del carrer Santaló recordant que en Josep Castelló donà a l’ajuntament els 

terrenys de la casa pairal, avui ocupats per una escola (Santaló, 70.) 

El barri ocupa una superfície delimitada per la Diagonal, Avinguda de Sarrià, General Mitre, 

Balmes i Via Augusta. Aquesta zona, en la divisió en barris aprovada per l’ajuntament de 

Sant Gervasi el 1879, correspon aproximadament amb el barri de Lledó, que pren el nom 

de l’antic Mas Lledó. 

Avui és un barri amb una gran vida nocturna per la gran quantitat de bars, restaurants i 

locals nocturns que hi ha especialment al voltant del carrer Santaló i adjacents. 

 

1.- PLAÇA FRANCESC MACIÀ.- L’arquitecte i dissenyador de jardins , Nicolau Rubió i Tudurí, 

va ser l’encarregat de donar forma a la plaça Francesc Macià. Li van encarregar amb motiu 

de la Exposició Universal de 1929. En aquell moment la plaça era una de les entrades de la 

ciutat i va voler plasmar tot un jardí en espai reduït.   

 L’anècdota que en Rubió que exercia orgullós de ser menorquí, no va dubtar pas  

d’instal·lar-hi al mig del jardí, un estany amb la forma de la seva illa (Menorca). Visió 

que tant sols pot veure en vista d’ocell.  

En el decurs del temps, la plaça ha tingut 

diferents noms, en funció de la situació 

política que vivia el país. Fins arribar a 

l’actual de Francesc Macià. El l932 

s’anomenà Alcalá Zamora, en honor del 

president  de la II República, el 1936 va ser 

rebatejada com – hermanos Badia – 

(assassinats per la Fai), el 1939 per Calvo 

Sotelo protomàrtir de la “Cruzada de la 

Dictadura. I ara com tots sabem FRANCESC MACIÀ, president de La Generalitat. La 

novetat més recent dels edificis de la plaça és la ostentosa presència de la mega-

oficina de Caixa Banc. 



 

2.- R.A.C. 1, 5 plantes d’aquest edifici estan ocupades per 

R.A.C. 1, És la emissora que emet exclusivament en 

català les 24 hores del dia i la número 1 en Índex 

d’audiència. 

Va ser fundada el 2000 i és propietat del Grup Godó.   

Té com eslògan, TOTS SOM 1. 

 

 

3.- CATALUNYA RADIO,. Després de diferents denominacions i els canvis de direcció, la 

emissora degana de Catalunya, passa a anomenar-se Catalunya Radio, a partir de l’any 

1989 que s’aprova el nou logotip, i obté el 

premi nacional de Catalunya en 

commemoració dels 75 anys. El setembre 

del 2000 se li concedeix la Creu  de Sant 

Jordi de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

 

4.- ESGLÈSIA DE SAN GREGORI TAUMATURG.- L’original i inacabat temple està situat al 

bell mig de la plaça, per la seva forma circular. La imatge actual és tant sols un projecte 

que quedà a mitges.   

Als anys 50 l’arquitecte 

Bartomeu Llongueras Gaí 

s’encarregà del disseny del 

temple. En el projecte original 

estava previst que tingués 4 

campanars i una cúpula central 

molt més alta. Problemes 

municipals refusaren el projecte. 

 

5.- C.I.C. Sorgit del Centre d’Influència Catòlica Femenina (CIFC) va ser fundat l’any 

1952 per la pedagoga Maria Rosa Farré i Escofet amb l’objectiu d’introduir la dona en 



els corrents culturals d’aquells anys i engegar projectes relacionats amb la seva 

promoció cultural i religiosa.   

Va ser la primera escola de formació de 

professors de català. 

La Institució Cultural de C.I.C, una fundació 

privada, ha estat distingida amb la Creu de Sant 

Jordi que atorga la Generalitat de Catalunya. 

També van rebre aquesta distinció la que fou la 

seva fundadora i directora Maria Rosa Farré i el 

seu director pedagògic Joan Triadú 

Està connectada amb Escola Thau de Barcelona i 

Sant Cugat, C.I.C. Elisava de Sant Cugat i Virtèlia 

Escola de Música. 

 

 

 

6.- CASA MUSEU I ARXIU JOAN MARAGALL.- L’antiga residència del poeta Joan 

Maragall (1860-1911) acull l’Arxiu Joan Maragall, una secció de la Biblioteca de 

Catalunya orientada als estudiosos de la trajectòria i obra 

de l’escriptor i del conjunt del modernisme.   A l’arxiu si pot 

trobar: Manuscrits poètics de l’obra pública, prop d’un 

miler de cartes, Títols originals de la seva obra poètica 

(més d’un centenar) pròlegs, discursos i al·locucions, 

articles de premsa de l’època i actuals i edicions de la seva 

obra, més de 300. 

 

 

 

7.- CLÍNICA BARRAQUER.- Un dels edificis d’art 

Decó de  Barcelona. Nat en una família d’il·lustres 

científics Ignasi Barraquer (1884-1965) fou 

l’oftalmòleg més reconegut per les seves 

aportacions en els avenços en el tractament de les 

cataractes.  

El 1947 crea a Barcelona l’Institut Barrquer 

d’Oftalmologia, amb l’objectiu de l’estudi, 



investigació i ensenyament d’aquesta disciplina de la ciència. A l’hora posa en marxa la 

clínica del seu nom i va assolir la revolució en el seu moment del tractament de la 

cirurgia de les cataractes amb la seva nova tècnica. La seva obra ha tingut la 

continuïtat en els seus fills i néts; Joaquim, Josep, Elena i Rafael. 

 

8 i 9.- PALAUET DE JULIO MUÑOZ RAMONET.- Nat a Barcelona el 18 de febrer de 1916 i 

mort a Coira (Suïssa) 1l 9 de maig de 1991, va ser un empresari, un dels principals 

magnats del país durant la dictadura 

Franquista. En els anys 1950 diversificà 

els seus negocis, amb l’adquisició dels 

grans magatzems de Barcelona de 

l’època (El Siglo i El Aguila) Va comprar 

finques nobles de la ciutat com El Palau 

Robert, l’Hotel Ritz i el palauet de 

Marquès d’Alella, on va fixar la seva 

residència.   

Va introduir-se en el sector immobiliari 

i financer a Suïssa. Tot això se’n va anar 

en orris a partir de l’any 1960. El seu 

llegat encara avui és motiu de enemistat 

entre els hereus, car tenia una col·lecció 

molt completa de quadres.   

 

 

 

10 i 11.-  MERCAT DE GALVANY.- Ocupa la totalitat de l’illa, delimitat pels carrers; 

Madrazo-Santaló-Calaf i Amigó.   És tracta d’un edifici aïllat, al centre del solar, que 

disposa de quatre façanes afrontades als quatre vents. L’edifici s’organitza en quatre 

cossos longitudinals al voltant d’un gran espai octogonal sustentat per quatre grans 
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coronat per un cimbori, tot formant una planta de creu grega. 

Els portals estan emmarcats per columnes de pedra que s’aixequen des del sòcol amb 

capitells ornats amb motius florals i coronades per un arc de mig punt motllurat que a 

la clau contempla l’escut de Barcelona.  

 

12.- EDIFICI DE BOFILL.- La planta de l’edifici resol 

amb molta habilitat la ventilació i il·luminació dels 

habitatges, ja que a causa de la proximitat de la 

parcel·la de la cantonada del carrer Calvet, ceguen 

més de la meitat de la façana posterior.  

L’impacte més important a casa nostra, no és altre 

que l’edifici Walden a Sant Just Desvern, d’en 

Bofill, on al soterrani de la antiga fàbrica de ciment 

hi té el seu estudi. 

 

 

 

13.- EDIFICI CATASÚS.- La façana, amb balcons triangulars petits en disposició de 

tribuna,combina els maons a vista en 

tota l’extensió. Destaca la magnitud de 

les persianes de llibret a quasi tota la 

façana que dóna lleugeresa. La 

construcció data 1958/1961. Aquest 

edifici es considera representatiu de 

l’obra arquitectònica d’en Josep 

Antoni Coderch el qual va guanyar el 

premi ARQUIN-FAD justament per 

aquesta construcció. 

 

14,15,16 i 17.- TURÓ PARK.- Els seus inicis (a 

principis del segle XX) quan s’inaugurà un parc 

d’atraccions en els jardins de la família 

Bertran Girona, per això el carrer  superior del 

parc, s’anomena Josep Bertran. L’arquitecte 

Nicolau Rubió i Tuduri s’encarregà del disseny 

de la nova estructura del parc, obrint 

novament les portes el 1934. Tot just a una de 



les entrades del parc hi ha una escultura de bronze que representa una “biga” clàssica 

tirada per dos cavalls.   

La BEN PLANTADA,.és l’escultura de més renom de tot el parc en homenatge a 

l’escriptor Eugeni d’Ors. Molt aprop del petit kiosk de begudes hi ha un petit escenari 

de pedra que ens recorda les 

representacions infantils. Ben aprop 

trobem l’estany tot ple de nenúfars i 

l’altre cantó del parc , el reconeixement 

escultòric al tenor Viñas i la 

remembrança a Salvador Espriu i Maria 

Mercè Marsal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 i 19.- L’obra és un gran llenç de set metres d’alçada 

que esdevé una al·legoria de la música en forma de 

teula romana que finalitza en la seva part superior en 

flames. Una cara còncava dedicada a la música 

simbolitzada per uns àngels que toquen trompetes i 

violins i l’altra és convexa i està dedicada a la glòria , 

transcrita d’un poema de Salvador Espriu dedicat al 

músic.   

L’estàtua de 

Viladomat és 

original de 1940 en 

que l’escultor va fer 

un retrat del mestre 

mentre assajava amb el seu instrument a la localitat de 

Prada de Conflent, tot just d’iniciar el seu exili.   

 


