
torre senyorial, donant-li l’aspecte que po-
dem veure actualment. També va construir 
una capella dedicada a la Mare de Déu de 
la Concepció. 

Per raons que no coneixem, el dia 1 de no-
vembre de 1822 Josep Gaietà Garcini de 
Salomó i el seu fill, Josep M. Garcini i 
Pellicer, vengueren la propietat a Salvador 
Mas i Riber, “metge dels exèrcits”, com 
diu l’escriptura de venda. El nom oficial 
del lloc era “torre de la Concepció”, però la 
majoria de la gent ja la coneixia com casa 
Garcini, el nom que s’imposarà fins els 
nostres dies. Mas va mantenir la propietat 
pocs anys. El 28 d’octubre de 1828 la torre 
Garcini va passar a les mans de Joan Puig-
garí, notari i causídic (advocat) de la ciutat 
de Barcelona. El nou propietari, el 1832, va 
fer una permuta de la torre Garcini per uns 
terrenys situats a Sarrià propietat de Maria 
Manuela de Magarola i d’Àrdena, mu-
ller del marquès de Blondel, Felip Ignasi 
de Miquel i de Blondel. 

Can Garcini, gràcies a la senyora de Maga-
rola, va renéixer. Es varen fer moltes millo-
res a la casa i es replantà la vinya. El 1859 
va morir la propietària sense fer testament. 
Després d’un llarg plet, el 28 de maig de 
1866 un jutge atorgà a Manuel de Miquel 
i de Magarola, el seu fill únic, tots els drets 
sobre els béns de la seva mare. Manuel era 
un home solter de poca salut. A finals de fe-

TORRE GARCINI

EL NOM GARCINI

Cap a mitjans del segle XVIII, un pagès 
anomenat Joan Gordi es va establir en un 
terrenys situats prop de la carretera d’Horta, 
en un indret conegut en aquell moment amb 
el nom de camp de la Trinxera. Ell treballa-
va les terres però tenia un senyor alodial al 
qual pagava uns censos: la família Solà, rics 
pagesos de Vilapicina. En total els camps 
tenien una extensió de 14.690 metres2, espai 
que conformaria la futura propietat de can 
Garcini. Joan Gordi va plantar-hi arbres, 
va sembrar els camps i va construir-hi una 
casa.

La petita finca va passar al seu fill, Barto-
meu Gordi, que estava casat amb Eulàlia 
Basté i tingueren tres fills, dues noies i un 
noi. La vida de pagès era dura. Si les co-
llites no acompanyaven, els deutes aug-
mentaven. A part dels censos que havien de 
pagar i altres impostos, la família Gordi va 
fer diverses inversions: la construcció d’una 
casa i la plantació d’arbres fruiters en una 
primera peça de terra, i la transformació en 
vinya d’una segona peça. Totes aquestes 
operacions econòmiques es van fer a base 
de demanar préstecs. L’economia famili-
ar no va millorar. Aviat necessitaren nous 
préstecs i deixaren de pagar els censos. Les 
xifres vermelles no els deixaven viure. El 
1796 va morir en Bartomeu Gordi i deixà 
a la dona i als fills una herència enverinada. 

Arribaren a finals del segle XVIII amb la 
corda al coll. Seixanta anys de fer de pagès 
només havien servit per acumular deutes. 
Quina vida més dura! Només els quedava 
uns sortida: vendre-ho tot.

El 4 de juliol de 1802, els Gordi vengueren 
la propietat a Josep Gaietà Garciny de Sa-
lomó, alcalde major i tinent del corregidor 
de Barcelona, dos títols provinents de l’ad-
ministració borbònica. Aquest personatge 
vivia en un ambient molt castellanitzat i per 
això el seu nom acabà sonant Garcini: la y 
grega final es va convertir en una i llatina. 
Així és com ha arribat fins els nostres dies. 
Garcini esdevingué el propietari útil de 
les terres i les edificacions del camp de la 
Trinxera, però continuava pagant els censos 
al senyor alodial. Aquest fet no li va impe-
dir esmerçar una bona suma de diners en 
millorar la casa: la construcció de terrats i 
galeries, convertint l’antiga masia en una 

El nom Garciny, acabat en “ny”

UN NOU EQUIPAMENT PER AL BARRI

forma Salvem torre Garcini, entitat que 
posà en marxa diverses activitats per donar 
a conèixer aquesta lluita. Es varen fer pin-
tades a les voreres i a les parets amb la frase 
Salvem torre Garcini, s’organitzaren festes 
al carrer i es va difondre entre les escoles un 
retallable en paper de la masia. Aquesta pe-
tició es va fer arribar a les diverses instànci-
es municipals i es promogué una campanya 
de premsa per donar a conèixer la reivin-
dicació a tot Barcelona. Els partits polítics, 
almenys de paraula, acolliren favorable-
ment la salvació de torre Garcini. El febrer 
de 2013 hi va haver un intent d’ocupació 
de la masia, fet que obligà a tapiar portes i 
finestres de l’edifici. Per aquestes mateixes 
dates  s’inicià una recollida de signatures 
per avalar la petició. 

El novembre de 2013, l’Ajuntament i 
Núñez i Navaro arribaren a un preacord 
privat per fer una permuta entre dues finques 
de l’empresari (una d’elles torre Garcini), 
per uns terrenys municipals propers al parc 
de l’Oreneta. S’obria una porta a l’esperan-
ça. El clima era positiu i la pròpia empresa 
propietària autoritzà l’obertura dels jardins 
durant la festa major del 2014. El procés que 
s’havia obert per modificar el Pla General 
Metropolità es frustrà davant la protesta 
dels veïns i veïnes de Sarrià que, amb tota la 
raó, no acceptaven la permuta i reivindica-
ven que els terrenys de Sarrià servissin per 

ampliar el parc de l’Oreneta. El preacord 
va quedar congelat. L’empresa propietària, 
per pressionar l’Ajuntament, el desembre 
de 2014 va penjar a la façana de la masia 
unes pancartes d’una empresa d’enderrocs. 
Molts veïns i veïnes es varen concentrar al 
passatge Garcini exigint la presència de la 
consellera del Districte, Francina Vila, per 
aconseguir que la Guardia Urbana evités, 
com fos, un possible enderroc.

El 24 de maig de 2015 es celebraren elecci-
ons municipals, produint-se un canvi d’al-
cade a la ciutat de Barcelona. El nou Ajunta-
ment va prendre la decisió, el novembre del 
mateix any, de proposar la modificació del 
Pla General per tal de requalificar torre Gar-
cini com a equipament públic. La iniciativa, 
a part de Barcelona en Comú (el grup de go-
vern) va comptar amb el suport d’ERC, del 
PSC i de la CUP. S’obria un llarg període 
de tràmits. El 14 d’abril de 2016 els òrgans 
competents de la Generalitat aprovaren 
definitivament la requalificació de la torre 
Garcini com un equipament públic per a la 
gent gran. S’iniciaren els tràmits d’expro-
piació. Un tribunal va fixar, el 18 de març 
de 2017, un justipreu de 7 milions d’euros, 
sentència que rematava tot el procés de 
compra per part de l’Ajuntament de 
la torre Garcini. Una llarga lluita 
que ha acabat bé gràcies al suport 
de moltes persones. 

QUEDA MOLT PER FER

L’Ajuntament ja té les claus de torre Gar-
cini. El diumenge 13 de maig de 2017, 
s’obren les portes per representar una pri-
mera presa de possessió de torre Garcini per 
part dels veïns i veïnes del Guinardó i de 
tot Barcelona. Les portes, però, no s’obriran 
definitivament fins d’aquí un temps. Cal fer 
el projecte d’obres i disposar del pressupost 
suficient, dues condicions que en aquests 
moments semblen llunyanes. Per altra ban-
da, el maig de 2019 hi hauran noves elecci-
ons municipals. Un conjunt de factors que 
poden retardar la posada en marxa del nou 
equipament de la gent gran del barri. Com 
en els anys anteriors, l’actuació del veïnat 
ha de ser un factor fonamental de dinamit-
zació. Ens correspon dur a terme una gran 
tasca. D’una banda, pressionar i negociar 
amb l’administració municipal (la que si-
gui) la concreció el més aviat possible del 
projecte de casal de la gent gran i, per l’al-
tra (la nostra part), imaginar i proposar un 
model de funcionament obert i integrador 
per fer de torre Garcini l’equipament públic 
que tots volem. Totes les propostes i sug-
geriments seran benvinguts. La Plataforma 
torre Garcini s’obre a la participació de tots 

els veïns i veïnes del barri.

OBRIM TORRE 
GARCINI! 

A l’esquerra, 
imatges de 
les lluites per 
salvar torre 
Garcini.

A la dreta, 
a dalt, 
exposició 
sobre torre 
Gracini en 
una jornada 
festiva al 
carrer.
A sota, 
consellers 
municipals 
acompanyats 
de veïns 
i veïnes 
del barri 
celebren la 
requalificació 
de torre 
Garcini en 
equipament 
municipal 
públic



brer de 1882, quant tenia cinquanta anys, va 
fer testament, en el qual llegava les terres i 
la casa de la torre Garcini al seu nebot Lluís 
Ferran d’Alòs i de Martín. L’hereu Maga-
rola va morir el 9 de març de 1882. 

ELS ALÒS DE LA TORRE GARCINI

La finca inicià una nova etapa que la duria 
fins els nostres dies. Lluís Ferran d’Alòs 
va néixer a Madrid el 15 de febrer de 1839 i 
es casà amb Gertrudis de Dou i de Moner 
el 1863. Fou advocat i historiador, especia-
lista en temes d’heràldica. Va ser el cinquè 
fill de deu germans, cosa que comportà que 
el títol de marquès d’Alòs anés a parar a les 
mans del seu germà Josep Joaquim, més 
gran que ell. Gràcies a la seva pietat i a la de 
la seva muller, el papa Lleó XIII els concedí 
el títol de marquesos de Dou.

Lluís Ferran d’Alòs no descuidà l’aspec-
te rural de la finca. El 24 de desembre de 
1882 arrendà les terres al pagès Jaume Mir 
i Montaner per la quantitat de 225 pessetes 
anuals. El 1888 instal·là un molí de vent. El 
1891 l’arrendatari era Eusebi Mir i Monta-
ner amb un lloguer de 370 pessetes. Quatre 
anys després trobem a Joan Renom i Tor-
rents cuidant les terres. A començaments 
d’agost de 1904, Isidre Puigdomènech i 
Rovira es va fer càrrec de les terres que es 
dedicaren a jardineria en bona part. El seu 

fill, l’Isidret, va fer la mateixa feina al cos-
tat de la seva dona, la Gracieta, fins que les 
terres s’urbanitzaren.

A finals del segle XIX, la torre Garcini era 
una de les propietats de la família Alòs. 
S’havien redimit els censos i la propietat 
era plena. En aquell mateix moment s’ini-
ciava la urbanització del Guinardó, a partir 
de la parcel·lació de les finques dels masos 
Guinardó i Viladomat promoguda per Sal-
vador Riera i aprovada per l’ajuntament de 
Sant Martí de Provençals el 19 de febrer de 
1897. Anterior a aquesta data, però, els ter-
renys de la torre Garcini patiren una primera 
afectació. El 28 de novembre de 1893, el 
Butlletí Oficial de la Província, anunciava 
les expropiacions que s’havien de dur a ter-
me per a la construcció del tramvia d’Horta. 
L’antiga carretera d’Horta, per on havia de 
passar el tramvia (en un primer moment de 
tracció animal) s’havia d’eixamplar i regu-
laritzar de manera que la torre Garcini va 
perdre 97,12 metres2.

Les següents actuacions de Lluís Ferran 
d’Alòs anaren encaminades a definir els 
límits de la seva finca respecte als propie-
taris veïns, de cara a l’obertura de carrers.  
El 13 de gener de 1897 es marcaren els lí-
mits amb les parcel·les del magatzemista de 
paper Manuel Soler i Roca, dibuixant-se 
el futur carrer Teodor Llorente (en aquell 
moment denominat passatge de la Unió). 

El 30 de juliol de 1900 es feu el mateix amb 
les parcel·les que posseïen Climent Mas i 
els germans Pere i Manuel Romaní, uns 
terrenys que anteriorment havien format 
part de can Sellés. Aquest  nous límits con-
figuraren els carrers del Xiprer i el passatge 
Llívia (passatge Orient en aquell moment). 
Uns mesos més tard, el 8 de maig de 1902 
es fixaren els límits amb les propietats de 
Salvador Riera, al voltant del carrer Escor-
nalbou (carrer Guinardó, aleshores). Tot el 
perímetre exterior de can Garcini iniciava 
un accelerat procés constructiu, mentre la 
finca dels Alòs es mantenia en la seva doble 
funció, rural i residencial.

Les coses començaren a canviar amb la mort 
de Lluís Ferran d’Alòs el 27 de desembre 
de 1904. Vint anys més tard va morir la seva 
esposa, Gertrudis de Dou. Del matrimo-
ni havien nascut dotze fills, tres dels quals 
moriren abans dels 6 anys. Una altra filla, 
M. Pilar (monja del Sagrat Cor de Maria) 
va morir el 1911 quan tenia 28 anys. Quan 
s’esdevingué la defunció de la mare només 
quedaven vuit fills adults. D’aquests, quatre 
eren clergues. Els laics eren tres nois i una 
noia: Joaquim (que heretà el títol de mar-
quès de Dou), Montserrat, Xavier i Ramon, 
el fill petit que donà continuïtat a la presèn-
cia dels Alòs a can Garcini.

Ramon d’Alòs i de Dou va néixer el 13 de 
juny de 1885 al palau Dou, al número 31 del 

A la pàgina de l’esquerra, dibuix de 1854 amb els 
camps i la casa de torre Garcini. Els límits de la 
propietat coincidirien aproximadament amb els 
carrers Escornalbou (esquerra), Xiprer i passatge 
Llívia (a dalt), Teodor Llorente (a la dreta) i la 
carretera d’Horta (a baix).

En aquesta pàgina, a l’esquerra, Lluís d’Alòs i 
de Martín i la seva esposa Gertrudis de Dou i de 
Moner. A sobre, els vuit germans d’Alòs i de Dou 
envoltant la seva mare, Gertrudis, molt velleta al 
centre de la fotografia. A la dreta, Ramón d’Alòs-
Moner i de Dou

carrer de Sant Pere Més Baix de Barcelona. 
El 1906 acabà la carrera de filosofia i lle-
tres. A la universitat es rodejà de companys 
inquiets per la cultura catalana, aspecte que 
marcà la seva vida. El 1911 va anar a Roma 
a ampliar estudis convertint-se en un espe-
cialista en Dante i en Llull. Retornà a Bar-
celona, el 1913, ben acompanyat: el 6 de ju-
liol de 1912 s’havia casat amb la napolitana 
Maria Maltese i Fiodo. El jove matrimoni 
va anar a viure a la torre Garcini, convertint 
el que fins aleshores era un lloc de vacances 
en una residència permanent. Al gener de 
1914 tingueren el primer fill, Lluís, i més 
tard una filla, Montserrat. Ramon d’Alòs 
va morir el 9 de febrer de 1939, com un per-
dedor de la Guerra Civil, finalitzada a Bar-
celona feia uns dies. Torre Garcini va passar 
al seu fill, Lluís d’Alòs- Moner i Maltese. 
A finals de 1941 Lluís es va casar amb Ma-
ria Vila i Clé i tingueren cinc fills. Tots van 
néixer i créixer a torre Garcini. Començava 
una nova època, una nova història, més pro-
pera a nosaltres.

En Lluís i la Maria havien cursat tots dos 
una brillant carrera de Ciències Exactes i 
sempre visqueren del seu treball, cosa que 
els permetia mantenir la torre i el jardí, men-
tre veien créixer blocs de pisos a l’entorn de 
la propietat. A l’octubre de 1985, uns forts 
aiguats ensorraren una part del terrat i una 
volta del primer pis. En aquell moment es 
plantejaren si valia la pena refer la cons-

trucció o atendre les ofertes de compra que 
tenien sobre la taula. Cal tenir en compte 
que el Pla General Metropolità (PGM) de 
1976 qualificava el terreny com a sòl en 
densificació urbana semi-intensiva (clau 
13b) i, per tant, s’hi podia construir. Al final 
decidiren reconstruir la masia, unes obres 
que s’allargaren fins a 1987 i que costejaren 
sense cap mena d’ajuda institucional. Les 
tres plantes de l’edifici es transformaren en 
tres habitatges, amb els seus serveis corres-
ponents, on hi feren residència els pares i 
dos fills. 

A inicis de febrer de 1990 el senyor Alòs 
va sol·licitar a l’Ajuntament de Barcelona 
les llicències per construir uns locals co-
mercials i quatre habitatges al jardí, sense 
enderrocar la masia. Aquí s’inicià un llarg 
plet que durà més de vuit anys entre la pro-
pietat i l’Ajuntament. A través de diverses 
operacions dilatòries, l’Ajuntament mai 
els va concedir el permís sol·licitat. Per al-
tra banda, el 21 de juliol del 2000 es va fer 
l’aprovació definitiva del nou Pla Especial 
de Protecció Arquitectònic de la ciutat de 
Barcelona a l’àmbit del Districte d’Horta-
Guinardó, en el qual la torre Garcini hi fi-
gurava amb el nivell C de protecció, cosa 
que limitava la disponibilitat de la finca. 
Després de molts recursos, al·legacions i 
actuacions judicials, can Garcini va quedar 
inclosa al Pla Especial només amb el nivell 
D: bé d’interès documental. És a dir, que 

es podia tirar a terra la masia i conservar la 
memòria escrita i gràfica del seu passat.

El 23 de novembre de 1999 va morir Lluís 
d’Alòs-Moner sense haver pogut resoldre 
el futur de la propietat. Davant de tants im-
pediments, el 2005 la família decideix, no 
sense dolor, vendre la finca al constructor 
Núñez i Navarro. La mare i els dos fills que 
residien a la masia s’hi pogueren estar fins 
a l’any 2010. Els Alòs abandonaven una 
propietat que havien gaudit des de 1882. 
La casa havia guardat i ampliat durant tots 
aquests anys abundant documentació histò-
rica, obres d’art i una important biblioteca, 
un conjunt únic al Guinardó.

SALVEM LA TORRE GARCINI

Els veïns i veïnes del Guinardó, des de finals 
dels anys vuitanta, sempre van defensar la 
conservació de la torre Garcini. Mentre hi 
vivien els seus propietaris, aquest objectiu 
estava assegurat. Les coses canviaren quan 
es conegué la notícia que la finca s’havia ve-
nut a un empresa del grup Núñez y Navar-
ro. Des de diverses instàncies (AVV Joan 
Maragall, Coordinadora d’Entitats del bar-
ri, AVV del passatge Garcini...) s’aixecaren 
les primeres veus reclamant la salvació de 
la torre Garcini. Quan la família abandonà 
la casa, la reivindicació agafà més força. El 
23 de març de 2011 es va crear la Plata-


