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EL MUNICIPI 

 
El municipi de Palafrugell es troba situat a la província de Girona, a la comarca 

del Baix Empordà, en plena Costa Brava. 

 

El seu terme municipal ocupa la vall de l'Aubi, el pla fèrtil situat entre el Massís 

de Les Gavarres, les Muntanyes de Begur i el mar. Posseeix un litoral 

caracteritzat per la presència de vegetació fins a la mateixa riba. Palafrugell és el 

centre comercial i cultural, però a la costa hi ha tres nuclis de població de 

prestigi turístic reconegut: Calella, Llafranc i Tamariu, juntament amb Llofriu a 

l'interior. 

 

Es té constància de presència ibera i romana al litoral, però no és fins als segles 

V i VI quan la població s'estableix a l’interior, per protegir-se de les freqüents 

incursions marítimes, i aquest va ser l'origen de Palafrugell.  

 

De caràcter fonamentalment agrari complementat amb activitats pesqueres, la 

seva economia canvia radicalment al segle XIX, i es converteix en una ciutat 

industrial que va arribar a tenir 31 fàbriques de manufactura del suro. És una 

època de prosperitat per als habitants del municipi i per al consistori, que 

construeix edificis emblemàtics com Can Mario.  

 

Després de la guerra, el turisme va substituir la indústria surera com a principal 

motor econòmic del municipi, i propicia el creixement dels nuclis costers i de 

Palafrugell com a centre de serveis de tots aquests.  

 
                                                             Calella. Foto: Lluís Maimí 
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EL SURO I PALAFRUGELL 
 

Ben comunicat, a prop del port de Palamós, de Girona i de Les Gavarres, des 

d'on provenia part de la matèria primera, Palafrugell va ser seu d'importants 

indústries sureres, les quals encara avui segueixen presents al municipi.   

 

Actualment compta amb diverses empreses de fabricació surera que posseeixen 

el certificat de qualitat Systecode. A més, és seu de l'Institut Català del Suro, 

d'AECORK (Associació d’Empresaris Surers de Catalunya) i del Museu del Suro, 

així com de RETECORK (Xarxa Europea de Territoris Surers). 

 

Font: Viquipèdia i web de l'Ajuntament de Palafrugell 

 

 
Antic dipòsit d’aigua de la fàbrica surera de Can Mario. Foto: Àlex Cebollero 

 

 

ALGUNES DADES MUNICIPALS  

 
� Població: 22.880 habitants (2012) 

 

� Extensió: 26,93 km2 

 



 

Municipis Surers | Palafrugell 

 

 

ESPAIS PROTEGITS, PARCS NATURALS I 

ALTRES 
 

� Espai d’Interès Natural Massís de Les 

Gavarres 

 

� Espai d’Interès Natural Muntanyes de 

Begur 

 

 

 Llofriu. Foto: Joan Guitart 

 

PRODUCTE LOCAL I ARTESANIA 
 

� El suro 

Una de les principals fonts de riquesa del municipi va ser la industria 

surera que, actualment, encara gaudeix d’un gran prestigi. Podem trobar 

objectes fabricats amb aquest material en diferents botigues del poble i 

en el Museu del Suro. 

 

 

RECURSOS TURÍSTICS 

 
� Patrimoni històric construït: 

o  Església de Sant Martí, segles XV al XVIII 

o  Cases senyorials, segles XVI al XIX 

o  Masies fortificades dels segles XVI al XIX * 

o  Torre dels Moros, segles XVII y XVIII * 

o  Torre de Vila-seca, segles XVI y XVII * 

o  Torre i Santuari de Sant Sebastià, segles XV al XIX * 

o  Far de Sant Sebastià 

o  Poblat ibèric de Sant Sebastià * 

o  Jardí botànic i Castell de Cap Roig * 

o  Conjunt històric de Port Bo * 

o  Sa Perola de Calella (actualment oficina de turisme i centre 

d’interpretació) 
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*Elements del patrimoni històric construït de Palafrugell declarats béns culturals protegits. 

 

� Patrimoni natural:  

http://www.visitpalafrugell.cat/platges-i-entorn/platges 

 

 
                                                             Tamariu. Foto: Fons IPEP 

 

� Festes, tradicions i cultura:  

http://www.visitpalafrugell.cat/cultura; http://www.museudelsuro.cat/ 

 

 

� Gastronomia: 

Les dues campanyes gastronòmiques de més prestigi són: 

o La Garoinada: campanya gastronòmica portada a terme els 

mesos de gener, febrer i març, que té com plat principal la 

garoina (eriçó de mar) i es pot degustar a diferents restaurants 

del municipi.  

o Es Niu: campanya gastronòmica que es realitza de mitjans 

d’octubre a principis de novembre, en la que diferents 

restaurants del municipi ofereixen la possibilitat de degustar un 

dels plats més emblemàtics de la cuina de Palafrugell.  

 

Per més informació, consultar el següent enllaç: 

http://www.visitpalafrugell.cat/gastronomia-i-mercats 
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OFERTA TURÍSTICA 
 

El municipi, de clara orientació turística, disposa de tipologia variada 

d’allotjaments, així com d’ establiments de restauració. 

 

� On menjar? http://www.visitpalafrugell.cat/guia/restaurant 

 

� On dormir? http://www.visitpalafrugell.cat/guia/allotjament 

 

 
Llafranc. Foto: Fons IPEP 

 

XARXES SOCIALS 
 

    

 
 

 

 


