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Situació de l’emplaçament un cop construït el palau i el jardí.
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Muæoz Ramonet marxa a viure a Suïssa fruit dels deutes que havia acumulat. 
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Pren possessió de la finca de Muæoz Ramonet l’Ajuntament de Barcelona. 
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Cartografia barri Sant Gervasi-Galvany amb la parcel•la en possessió del MarquŁs d’Alella, on es construirà el palau.

instància es van pensar com a elements arrebossats creant un pla mØs uniforme.

primera en quals les façanes, les i torres les de imatge la varia en tambØ mØs, a mØs A l’escala. de geometria la n’Øs 

certes modificacions en proporcions i distribucions interiors respecte al projecte construit posteriorment, un clar exemple 

presenten originals plànols Els Puig. i Fabra Ferran d’Alella, MarquŁs del part per Sagnier Enric a projecte del Encàrrec 

œltim hi havia un estany central tancat per tres pŁrgoles que l’envoltaven en forma de "U", formant un œnic conjunt. 

aquest En principal. jardí el havia hi on terrassa l’œltima a accedien que laterals escales amb passadís un nivell, 

segon un a conduïen centrals d’escales tram un qual la de partir a terrrassa, primera una per format estava jardí El 

Tudurí. i Rubió Nicolau per posteriorment i Forestier Claude Jean de càrrec a m2, 2.300 de jardins dels Projecte 

Construcció del palau principal de la finca, edifici noucentista amb detalls d’estil plateresc i neorenaixentista.

Enric Sagnier. 

Construcció de la Torre del MarquŁs d’Alella, edifici annex, d’estil classicista i llenguatge eclŁctic dissenyat tambØ per 

D’aquesta manera es van perdre 529 m2 de jardí, destrossant la idea del jardí original.

El Segon MarquŁs ven part del jardí (cantonada de Muntaner i Avenir) per construir un bloc d’habitatges de lloguer. 

no se’n podia fer càrrec. 

L’empresari Muæoz Ramonet compra el palau, degut a quŁ el MarquŁs d’Alella havia mort l’any anterior i la seva filla 

ciques). 

i magnòlies datileres, (palmeres l’Łpoca de arbories especies noves tambØ com casa, la de nivell al jardí el acostar per 

Es modifica els jardins de la mà de Joan Mirambell, el qual incorpora un nou ordre i estructura creant un joc de desnivells 

Barcelona.

Mor Julio Muæoz Ramonet, deixant per escrit que el palau i els bØns que contenia fossin heretats per l’Ajuntament de 

de l’immoble i comencen les batalles legals amb l’ajuntament. 

Les filles de Ramonet, desheredades, s’enduen les obres mØs valuoses, 853 objectes, (de Goya i El Greco, entre altres) 

col•locar-hi un equipament per al barri. 

Obertura dels jardins a la ciutat de Barelona per primer cop, amb la intenció de rehabilitar els edificis per tal de 
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