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        Llagostera

ESQUERDA ENTRE TRAMES URBANES

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

limita amb els municipis de Santa Cristina d’Aro, Caldes de Malavella, Tossa de Mar i Cassà de la Selva. La seva situació 

estratègica l’ha convertit en terra de pas i de connexió de l’interior amb la Costa Brava. 

Durant el segle XXI, degut a la seva situació i amb el contagi dels anys del boom immobiliari s’ha desenvolupat un gran sec-

tor a l’est del poble, el qual ha doblat la superfície del nucli urbà. L’urbanisme d’aquest sector s’ha desenvolupat mitjançant 

una retícula de carrers autònoma i deslligada interiorment de la resta del poble.

Aquest fet deriva del no desenvolupament d’un polígon d’actuació urbanística (PAU-2) el qual es troba actualment entre 

les dues trames urbanes del nucli de Llagostera: una representativa dels nous sectors desenvolupats durant el segle XXI i 

introduïda anteriorment, i l’altre, desenvolupada fi ns la dècada dels anys 90, corresponent al creixement durant tota la seva 

història al voltant del nucli antic.           

Per tant, l’àmbit anomenat PAU-2 ha esdevingut el centre de gravetat del poble, però tanmateix, la peça que el desconnecta 

completament, com a conseqüència del desnivell topogràfi c que pateix en el seu interior i de la continuïtat edifi catòria en 

gran part del seu perímetre. 

Precisament, la topografi a, conjuntament amb la complexitat parcel•laria de l’àmbit i les presses característiques dels anys 

anteriors a la crisi econòmica, són els motius que han generat l’encallament durant els últims 20 anys d’aquesta peça, con-

dicionant així, la vida diària dels habitants de Llagostera, els quals fan vida entre dos “pobles” separats per una esquerda 

entre trames urbanes.
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Fotografi es / estat actual del desenvolupament del PPU
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L ’ E S Q U E R D A
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Textures actuals / LÍMITS VERTICALS Textures actuals / TRACES INTERSTICIALS
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Textures actuals / PAVIMENTS Textures actuals / FILTRES
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        Projecte

LA POTENCIALITAT DEL BUIT

        El projecte neix de la comprensió de la potencialitat que té, i que ha adquirit amb el pas dels anys,  

l’àmbit objecte d’estudi, considerat durant els últims 20 anys, la problemàtica no resolta del nucli urbà, i un condicionant en 

la vida diària dels habitants de Llagostera.   

L’objectiu és convertir l’actual esquerda entre les dues bandes del poble, amb el nexe d’unió d’aquestes adquirint un ter-

cer element (el parc), aprofi tant la condició de centre geomètric del nucli urbà, i el buit i la seva continuïtat, que permeten 

connectar el sòl no urbanitzable del poble, aconseguint un corredor d’espai lliure que travessa i relliga les desconnexions 

existents. Es treballa amb el concepte de parc i d’espai lliure, ja que aquest és el més adient per adaptar-se a la complexa 

topografi a i parcel·lació de l’àmbit, amb l’objectiu de minimitzar al màxim les parcel·les involucrades dins del projecte, i així, 

reduir la complexitat de gestió d’aquest PAU-2, un dels motius més importants que han fet, fi ns el moment, que el desen-

volupament d’aquest sector fos inviable.

              

Atenent a la importància d’aquest nou espai lliure dins el nucli urbà, aquest no només serà l’element que canalitzi els fl uxos 

peatonals diaris cap als equipaments i serveis a banda i banda del poble, sinó que tanmateix, donarà servei tant al propi 

barri, com a la resta del nucli urbà, incorporant l’emplaçament del mercat setmanal, actualment en una de les dues vies 

rodades de connexió de les dues polaritats del poble, fi res, festes majors, en defi nitiva, els esdeveniments i les activitats a 

gran escala que es realitzen al poble.

Finalment, com a solució puntual entre dues mitgeres, tot i que dins de l’estratègia de realització d’un sòcol interior, es pro-

jecta un edifi ci, que actua com a focus permanent d’activitat i de recolzament del parc, donant solució a un programa basat 

en dotar d’espais a les diferents associacions del poble, plantejat per l’ajuntament com a una necessitat actual del municipi. 
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CONNECTAR

Utilitzar l’àmbit de projecte per resoldre les problemàtiques viàries 
que tenen cada una de les polaritats del poble, donant sortida als 
actuals culs de sac i carrers inacabats. Constatant així, que la con-
nexió rodada interna del nucli urbà es troba garantida per les dues 
avingudes principals, (al nord i al sud de l’àmbit) on i desemboquen, 
perpendicularment, els vials secundaris.

Identifi car i entendre les discontinuïtats del perímetre de l’àmbit com 
les portes d’accés al parc i de connexió, visual i física,  de les dues 
polaritats del poble.

Entendre l’espai lliure com la millor solució per adaptar-se al des-
nivell topogràfi c de la secció transversal de l’àmbit en cada un dels 
seus punts, i com un element intersticial i de transició del nucli urbà. 
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Respectar i donar continuïtat a la direcció longitudinal de l’àmbit, en-
tenent aquesta com una possibilitat d’aconseguir un corredor verd i 
d’espai lliure que travessi el nucli urbà. 

Confi gurar un espai de recorregut i esbarjo, que treballi com una 
junta entre les dues trames urbanes del poble, i que doni servei a 
cada una de les portes del parc.

Entendre l’espai lliure com la millor solució per adaptar-se i respec-
tar la majoria de les particularitats de cada una de les parcel·les 
de l’àmbit, simplifi cant la gestió del sector, i reduïnt al màxim les 
propietats afectades.                                                                                     

Potenciar la posició de centre geomètric del nucli urbà, que ha ad-
quirit l’àmbit després del desenvolupament de l’última fase de creixe-
ment del poble, com un nou focus d’activitat i de trobada. 

Entendre el buit defi nit pels darreres de les edifi cacions del seu perí-
metre com un espai amb potencial, de qualitat i de canalització dels 
fl uxos peatonals interns del municipi.

Retirar una autoconstrucció interior de l’àmbit i enderrocar una casa 
abandonada, apuntalada actualment per a la seguretat dels via-
nants,  situada a  una de les portes de la polaritat oest del nucli urbà. 

TRAVESSAR REVALORITZAR
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Corredor verd / espai públic per a la gent
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Com a conseqüència de l’anàlisi de vialitat realitzat en el primer apartat del treball i de la com-
prensió de la xarxa viària interna del nucli urbà, es prèn conciència que el problema es basa en 
una esquerda entre dues trames urbanes de característiques diferents, la qual condiciona les 
distàncies i la vida diària de Llagostera. 

Així doncs, es tracta de dues trames urbanes que funcionen d’una manera autònoma, les quals 
tenen solventats els seus punts d’accés des de les carreteres principals que limiten el poble, i que 
interiorment es serveixen de dues avingudes continues, al nord i al sud del nucli urbà, com a eixos 
connectors de les dues polaritats. 

Per tant, s’interpreta que les accions a realitzar han de resoldre la completació i l’autonomia de 
cada una de les dues trames urbanes exitents, donant sortida i connectant vials amb les mateixes 
característiques, aconseguint una solució factible i respectuosa amb la realitat actual del poble, 
i no només una solució que aguanta el dibuix, però que resulta i ha resultat impossible de dur a 
terme.
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PORTA O1

Biblioteca municipal Julià Cutiller
Escola d’infància El Niu
Escola de primària El Puig

PORTA O2

Ajuntament                   
Casino municipal
Pl aça Catalunya

Nucli de comerç en planta baixa    

PORTA E1

Escola de primària El Puig de les Cadiretes    
Escola de secundària IES Llagostera

PORTA E2

Escola d’infància El Carrilet
Piscina municipal
Zona esportiva
Escola de primària El Puig de les Cadiretes    
Escola de secundària IES Llagostera

Estat actual / PORTES POLARITAT ESTEstat actual / PORTES POLARITAT OEST
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PORTA O2

PORTA E2 PORTA E1

Les discontinuïtats edifi catòries existents del perímetre de làmbit es 
converteixen en les portes del parc, i al mateix temps, en els punts 
de connexió amb cada una de les dues polaritats del nucli urbà.

La funció més important de les portes són fer visible el parc des 
de l’exterior, aconseguint que aquest sigui present en la vida diària 
del poble. Per altra banda, aprofi tant la seva posició més elevada 
respecte el parc, aquestes es converteixen en fi tes visuals des de 
l’interior.

Per aquests motius, es diposa una retícula d’arbres a les portes, els 
quals emfatitzen aquestes relacions visuals, tant interiors com exte-
riors, i donen continuïtat als alçats exteriors del perímetre del parc. 

Per altra banda, degut a les dimensions i a la seva posició més 
elevada respecte la cota interior del parc, les portes de la polaritat 
est del poble es converteixen també, en dues zones de plaça i de 
mirador del parc. 
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EXTREM NORD

Àmbit rural

EXTREM SUD

Carril bici (ruta del Carrilet)                   
Riera Gotarra  

Àmbit rural

Estat actual / PORTA EXTREM NORDEstat actual / PORTA EXTREM SUD
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Les discontinuïtats edifi catòries existents en els dos extrems de 
l’àmbit es converteixen en les dues portes i en els dos punts on el 
parc troba el seu inici i fi nal. 

Per aquests motius, les textures del parc tenen continuïtat fi ns als 
dos extrems, mostrant així, l’estratègia utilitzada al llarg de tot l’àm-
bit. 

Per altra banda, les dues extremitats del parc tenen una dimensió 
més reduïda per tal d’adaptar-se i respectar millor les propietats 
existents, creant un recorregut més lineal. 
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POLARITAT OEST POLARITAT ESTPARC
Secció transversal tipus / relacions

Textures del parc / capes

Elements del parc / concepte

Aquesta capa és l’expansió del sauló propi 
del corriol intern “expropiat” i utilitzat per la 

gent per travessar l’àmbit. 
S’utilitza com el material que identifi ca les 
portes de la polaritat oest i que actua de jun-
ta amb els darreres de les allargades par-
cel·les del límit oest, aprofi tant que aquestes 
són les que resolen la diferència topogràfi ca 

entre l’exterior i l’interior del parc. 

PASSEIG

SAULÓ

PLAÇA

MAÓ CERÀMIC

TALÚS

VEGETACIÓ SILVESTRE

És el material que representa la consolida-
ció de l’àmbit en tots els seus aspectes a 
solventar. És l’encarregat de resoldre l’in-
tervenció topogràfi ca necessària a la banda 

est del parc.
S’aprofi ta el treball amb aquesta peça per 
resoldre tant murs, paviments, així com les 
seves interseccions amb grades, graons i 

rampes. 

Actua de fi ltre de les edifi cacions pròpies de 
la polaritat est del nucli urbà. S’utilitza com 
a expansió de la profunditat de parcel·la 
d’aquestes edifi cacions, aconseguint així 
una transició entre l’àmbit privat i l’àmbit 

públic.
Tanmateix és la capa que accepta totes les 
irregularitats d’aquests darreres i realitza 
una primera regularització de geometries. 

Profunditat de parcel·la 
FILTRE habitatge / parc

Profunditat edifi cable 
NO FILTRE habitatge / parc
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Seccions de projecte / escala 1·750
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El projecte es basa en la clara postura de revaloritzar el buit i enten-
dre’l com la nova centralitat de Llagostera. L’aposta per l’espai lliure 
permet adaptar-se millor als límits de les parcel·les amb habitatges,   
i a la complexa topografi a de l’àmbit. 

L’intervenció es basa en la redefi nició del límit est del parc, consoli-
dant i resolent les diferents indefi nicions urbanístiques presents en 
l’àmbit; mitgeres vistes, vials sense sortida, un habitatge interior fora 
d’ordenació, etc. 

Es projecta el parc com un element que té infl uència a nivell de po-
ble en general i no només com un espai lliure del propi barri que el 
limita. D’aquesta manera s’entenen les portes del parc com punts de 
sortida d’aquest, esperant que en un futur poguessin tenir continuïtat 
i vertebrar el poble en general, mitjançant carrers arbrats i enllaçant 
els diversos espais verds del nucli urbà.

Es busca la continuïtat de les textures proposades pel parc, aconse-
guint així potenciar la longitudinalitat del buit, i entenent que aquesta 
solució resol la globalitat de l’àmbit degut a les mateixes caracterís-
tiques que mantenen cada un dels límits edifi cats. 
De la mateixa manera, aquesta continuïtat és la que provoca que 
des dels punts d’accés al parc es pugui comprendre’l i viure’l al com-
plet, ja que es travessa cada una de les textures en el recorregut 
d’una porta a l’altra.  

La geometria i els límits entre les diferents textures són conseqüèn-
cia de l’adaptació topogràfi ca i de les diferents visuals des de cada 
una de les portes. Tanmateix el sòcol també realitza la transició i 
l’alineació entre un habitatge fora d’ordenació que el parc engloba i li 
dona accés, i un habitatge de tres plantes amb una mitgera a la vista, 
la qual tapa, confi gurant així una de les portes del límit est del parc. 
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Textures del parc - DIA / escala 1·1500



71

Textures del parc - NIT / escala 1·1500
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Paviments FiltresLímits verticals
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Alçat interior parc / sòcol

Vista aèria parc



74

Especejament / plaça amb passeig

Especejament / plaça amb grades

Especejament / plaça amb mur i rampa

Especejament / plaça amb escocell
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Especejament / plaça amb mur i gelosia
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PLÀTAN (Platanus hispanica)

Descripció
Arbre caducifoli de la classe de les magnoliòpsides. Les 
fulles són grans, palmades, amb cinc lòbuls punxeguts i 
amb un pecíol llarg eixamplat a la base en forma de pipa. 
Té les fl ors reunides en aments esfèrics. 

Localització
Arbres del passeig, fi ltre visual de la banda oest del parc. 

Justifi cació
Ecosistema autòcton.
Bona aclimatació al sector.
Arbre alt i compatible amb les diferents activitats del pas-
seig (mercat, fi res, etc).
Arbre caducifoli que permet l’arribada de llum solar a l’hi-
vern.
Molt emprat com a arbre ornamental, sobretot en l’arbrat 
d’aliniació (al llarg de carrers, carreteres i parcs).

CIRERER (Prunus avium)

Descripció
Arbre originari d’Europa que pertany al gènere Prunus, de 
la família Rosaceae. Espècie forestal que es pot trobar a 
la Mediterrània. 
Les fl ors són blanques amb cin pètals, la fl oració es pro-
dueix al mes d’abril/maig, abans de l’aparició de les fulles. 

Localització
Arbres de les portes est del parc, donant continuïtat a 
l’alçat del carrer Mas Sec.  

Justifi cació
Ecosistema autòcton.
Bona aclimatació al sector.
Resistent al fred hivernal.
Baix consum d’aigua. 
La seva morfologia és de tronc dret i de capçada força 
estreta. 

LAVANDA (Lavandula angustifolia)

Descripció
Arbust de la família de les lamiàcies reconeguda com a 
planta medicinal. És una planta perenne olorosa amb fulles 
lanceolades i infl orescència amb diverses fl ors blavoses 
agrupades formant una mena d’espiga.

Localització
Arbust situat a les diferents zones de talús de la banda 
est del parc.  

Justifi cació
Ecosistema autòcton.
Bona aclimatació al sector.
Herba mediterrània que fl oreix a l’estiu (mes de juny). 
Baix consum d’aigua. 
Les seves fulles són aromàtiques. 

GINESTA (Spartium junceum)

Descripció
Planta amb fl or de la família de les Fabaceae. És un arbust 
alt i recte, amb tiges verdes i molt poques fulles. Les seves 
fl ors són grogues, papilionades, grosses (de 2 a 2,5 cm) 
molt oloroses i disposades en raïms. 

Localització
Arbust situat a les diferents zones de talús de la banda 
est del parc.  

Justifi cació
Ecosistema autòcton.
Bona aclimatació al sector.
Herba mediterrània que fl oreix d’abril a juliol. 
Baix consum d’aigua. 
Les seves fl ors són aromàtiques. 
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ESTEPA BLANCA (Cistus albidus)

Descripció
És un arbust de la família de les cistàcies. Les fulles són 
perennes i de color verd grisenc. Les fl ors són grosses i 
rosades i tenen els pètals lleugerament arrugats.  

Localització
Arbust situat a les diferents zones de talús de la banda 
est del parc.  

Justifi cació
Ecosistema autòcton.
Bona aclimatació al sector.
Herba mediterrània que fl oreix d’abril a juliol. 
Baix consum d’aigua. 
Les seves branques i fulles produeixen resines aromàti-
ques de propietats balsàmiques.  

ROMANÍ (Rosmarinus offi cinalis)

Descripció
Planta de la família Lamiaceae. El romaní és un arbust me-
diterrani, perenne i aromàtic. Les fulles tenen un color verd 
brillant a l’anvers i blanc al revers. Té petites agrupacions 
de poques fl ors (3-15 fl ors). 

Localització
Situat a la coberta ajardinada de la part del talús que és 
edifi ci. 

Justifi cació
Ecosistema autòcton.
Bona aclimatació al sector.
Floreix a fi nals de primavera fi ns a l’estiu, podent està fl orit 
durant tot l’any.
Baix consum d’aigua. 
Posseeix en les seves fulles, glàndules que contenen una 
fragant, fresca i forta olor.   

FARIGOLA (Thymus vulgaris)

Descripció
És un subarbust de la família de les labiades. És una mata 
perenne aromàtica. La textura de les fulles és herbàcia, 
d’un color verd apagat per l’anvers i d’un color banquinós 
pel revers. Les fl ors es troben en infl orescències cimoses 
en glomèrol.

Localització
Situat a la coberta ajardinada de la part del talús que és 
edifi ci. 

Justifi cació
Ecosistema autòcton.
Bona aclimatació al sector.
La fl oració es produeix del març al juny. 
Baix consum d’aigua. 
Aromàtica. 

MENTA (Mentha)

Descripció
És un gènere de plantes amb fl or dins la família lamiàcia. 
Espècia herbàcia perenne i aromàtica. Les fulles són de 
disposició oposades i sovint tenen el marge serrat. Els co-
lors de les fl ors van del blanc al porpra. 

Localització
Situat a la coberta ajardinada de la part del talús que és 
edifi ci. 

Justifi cació
Ecosistema autòcton.
Bona aclimatació al sector.
Baix consum d’aigua. 
Aromàtica. 
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        Per acabar, voldria donar les gràcies a totes aquelles persones que han fet possible la realització 

d’aquest projecte amb la seva ajuda i suport. 

A l’Àlex Sibils, el tutor del projecte, per l’orientació del treball des de la fase inicial, com per la seva implicació, correccions, 

consells i dedicació.

A en Jordi Hidalgo i en Josep Maria Torra, els professors de l’aula del projecte, per l’interès mostrat i les correccions periò-

diques durant l’evolució d’aquest projecte. 

A l’ajuntament de Llagostera, per rebrem i informar-me de la situació actual de l’àmbit de projecte,  i de les difi cultats troba-

des per desenvolupar el respectiu projecte urbanístic.

També agrair tot el suport i ànims rebuts de familiars i amics en tot moment.  








