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EL MUNICIPI 
 

Llagostera es troba situat a l’extrem meridional de la comarca del Gironès. El 

seu terme municipal, el més gran de la comarca, limita amb els municipis de 

Santa Cristina d’Aro, Caldes de Malavella, Tossa de Mar i Cassà de la Selva. 

 

L’envolten el massís de Les Gavarres i el massís de Cadiretes-l’Ardenya, ambdós 

amb un ric patrimoni natural i una vegetació formada fonamentalment per 

alzines, alzines sureres, arboços, brucs, pins, roures i zones de castanyers als 

obacs, encara que també compta amb àmplies extensions de terreny agrícola. 

 

Es té constància d’ocupació humana en el territori des del paleolític, amb 

diversos dòlmens i restes funeràries repartides per la zona. De l’època medieval 

daten el castell del segle XII i la declaració de baronia de Llagostera, al segle 

XIV. A partir del segle XVIII, amb la implantació de la indústria del suro, el 

municipi viu una època de creixement i esplendor. Cases senyorials, el casal 

l’Agrícola o el Casino, símbol d’un important moviment associatiu sindical lligat a 

la indústria surera, són avui testimoni històric d’aquell temps. 

 

Llagostera no ha deixat de créixer fins a l’actualitat. Els seus valors naturals, 

l’estratègica situació entre Girona i la Costa Brava, i recursos turístics com la 

Ruta del Carrilet, una de les vies verdes cicloturistes més transitades i 

conegudes, continuen mantenint la vitalitat del municipi. 

 

 

Llagostera. Foto: Marc Sureda 
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EL SURO I LLAGOSTERA 
 

La relació de Llagostera amb el suro és intenta i, durant gairebé dos segles, va 

ser l’eix vital del municipi juntament amb l’activitat agrícola. Si bé els massissos 

de Les Gavarres i Cadiretes-l’Ardenya tenen una gran superfície d’alzines 

sureres, són les fàbriques i manufactures les que marcaran l’apogeu econòmic 

del poble, amb l’exportació de la seva mercaderia a través del mar o de Girona, 

amb els quals comunicava per via fèrria, El Carrilet, actualment reconvertit a via 

cicloturista. 

 

Font: Viquipèdia i web de l’Ajuntament de Llagostera  

 

 

Antiga estació El Carrilet. Actualment és el punt d’informació. Foto: Marc Sureda 

                                 

ALGUNES DADES MUNICIPALS  
 

� Població:  8.448 habitants (2013) 

� Extensió: 76,61 km2 

 

ESPAIS PROTEGITS, PARCS NATURALS I 

ALTRES 
 

� Espai d’Interès Natural Massís de Les Gavarres 

� Espai d’Interès Natural Massís de Cadiretes-l’Ardenya 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ardenya. Foto: Marc Sureda 
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PRODUCTE LOCAL  
 

� Botifarra pinyonera 

� Carbó de l’Ardenya 

� Aigua de Salenys 

� Oli Can Companyó 

� Recuits l’Eixerit 

 

 

RECURSOS TURÍSTICS 
 

� Patrimoni històric construït: 

Llagostera disposa d’un ampli patrimoni arquitectònic, algun catalogat 

com a Bé d’Interès Nacional, com la Muralla. Una passejada pel nucli 

antic del municipi permet fer un recorregut per nombrosos edificis amb 

un important interès històric. La Ruta de la Muralla inclou, entre altres, 

l’església parroquial de Sant Feliu (s. XVII), el castell (s. XIV-XV) i el 

mirador de la plaça del Castell, que ofereix al visitant una vista de les 

Gavarres i el Prepirineu. Al llarg dels carrers del centre també trobem 

edificacions d’estil modernista, noucentista o bé fruit de l’esplendor 

econòmic sorgit de la indústria suro-tapera dels segles XIX i XX, que 

configuren l’anomenada Ruta Arquitectònica. 

 

o Castell original del segle XIII, amb posteriors ampliacions als 
segles XIV i XV 
 

o Església de Sant Feliu, segle XVII 
 

o Muralla, catalogada Bé d’Interès Nacional 
 

o Casino Llagosterenc, segle XIX 
 

o Torre Albertí, masia del segle XVI 
 

o Casa Ca les Vídues, mansió del segle XVI 
 

o Casa de Can Coris, final del segle XIX i segle XX 
 

o Casal l’Agrícola, 1903 
 

Per més informació, consultar el següent enllaç: 

http://www.visitallagostera.com/que-visitar/patrimoni-arquitectonic 
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La Muralla de Llagostera. Foto: Marc Sureda 

� Patrimoni natural:  

o Massís de Les Gavarres: http://www.gavarres.cat 

o Massís de Cadiretes-l’Ardenya: http://ardenyacadiretes.cat/ 

 

� Centres d’interpretació, museus, rutes o altres: 

o Can Caciques. Centre d’Interpretació de la Història de Llagostera 

o Oficina de l’Estació 

o Museu Fundació Emili Vilà 

o Via Verda 

o Ruta de la Muralla 

o Ruta Arquitectònica 

o Ruta dels Molins 

o Llegendes 

o Passejada al Puig del Cadiretes 

o Rutes a cavall  

                            

Per més informació, consultar el següent enllaç: 

http://www.visitallagostera.com/que-visitar 

 

� Festes, tradicions i cultura:  

http://www.visitallagostera.com/que-visitar/fires-i-festes 

 

� Gastronomia:  

Al llarg de l’any, a Llagostera s’organitzen 4 jornades gastronòmiques 

que promocionen els productes autòctons i de  temporada  a través  dels  
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diferents menús que proposen els restaurants de Llagostera adherits a 

l’Associació de Restaurants: 

• La Cuina dels Manaies, cuina d’inspiració romana 

• La Cuina de la Festa Major 

• La Cuina del Batre 

• La Cuina del Bolet 

 

Per més informació, consultar el següent enllaç: 

http://www.visitallagostera.com/on-menjar-on-beure/item/238-

gastronomia/238-gastronomia 

 

 

OFERTA TURÍSTICA 
 

El municipi disposa de vàries tipologies d’allotjament així com una àmplia oferta 

de restauració. 

 

� On menjar? http://www.visitallagostera.com/on-menjar-on-

beure/restaurants 

 

� On dormir? http://www.visitallagostera.com/on-dormir 

 

 

 

 

 

 
 

Via verda. Foto: Marc Sureda 

XARXES SOCIALS 
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