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Introducció
Lloret de Mar és un municipi de la comarca de la Selva que té més de 40.000
habitants, però als mesos d’estiu, gràcies al turisme la seva població pot triplicar-se
fàcilment i arribar a acollir a més de 100.000 persones pels seus carrers i indrets
meravellosos.
Durant l’estiu la ciutat s’omple de gent i es reactiva tota l’economia, ja que el turisme
és el motor econòmic de la ciutat.
Els turistes i els viatgers omplen els hotels, buscant el sol, les platges i les precioses
cales que es poden trobar a la vila. També volen gaudir del plaer del bon menjar que
es serveix als restaurants.
No obstant, Lloret de Mar és molt més que sol, platges i restaurants, ja que presenta
molts més indrets captivadors que tothom hauria de conéixer. Hi ha rutes de
senderisme, el Camí de Ronda, monuments històrics, etc.
L’objectiu d’aquest treball és mostrar els 10 llocs que tothom hauria de visitar, almenys
una vegada, quan ve a la nostra ciutat.
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1. Castell d’en Plaja o Castell de Santa Maria

Imatge del Castell d’en Plaja.

El castell d’en Plaja o de Santa Maria és un edifici amb forma de castell que es troba
a la vora de la platja de Lloret de Mar, específicament a la vora de Sa Caleta.
Aquest castell va ser construït per un indià anomenat Narcís Plaja Martí. Es va
començar a construir a l’any 1933 i va acabar de construir-se enmig de la Guerra Civil
espanyola. Es tracta d’una construcció històrica de la ciutat i presenta un estil
arquitectònic neo-gòtic.
Presenta una planta rectangular i té les portes i les finestres amb forma d’arc. També
té dues columnes o torres als laterals que són diferents, ja que una és més alta i
estreta i l’altra és més baixa, però més ampla.
Totes aquestes característiques són les que fan que tingui aquesta forma tan bonica
i tan característica.

4

2. Església de Sant Romà

Imatge de l’església de Sant Romà.

L'església de Sant Romà és l'església de Lloret de Mar, que forma part del patrimoni
arquitectònic de Catalunya. El seu estil és gòtic i va ser inaugurada a l’any 1917, té
aquest nom pel patró del nostre poble Sant Romà. És un temple rectangular amb una
capella característica anomenada la capella del Santíssim. L’església esdevé un
símbol del modernisme, ja que presenta molts elements naturals a les seves parets i
està decorada amb unes pedres precioses de diferents colors que provoquen que ens
trobem davant d’un monument únic.
Té una campana que es situa en una petita torre amb forma rectangular que fa un
soroll tan fort que es pot arribar a escoltar a uns quants quilòmetres de distància,
gràcies a què està situada a prop del mar i la brisa marina escampa el seu soroll molt
lluny.
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3. Jardins de Santa Clotilde

Imatge dels Jardins de Santa Clotilde.

Els Jardins de Santa Clotilde són uns preciosos jardins, creats l’any 1919 per Nicolau
Maria Rubió, aquests jardins estan dedicats a la plantació de vinyes i, el marquès, va
anar adquirint l’espai fins que va arribar a aconseguir l’amplitud que té avui en dia, la
seva superfície és de 26.830 m2.
En aquests jardíns podem trobar una gran multitud de plantes i flors, així com unes
boniques vistes al mar.
Els jardins estan situats sobre un penya segat a prop de la platja nudista de la cala la
Boadella. Cada 26 d’abril es fa una ruta gratuïta en català, explicant totes les
característiques i la història d’aquests jardins, ja que és el dia europeu dels jardins
històrics. Aquest pròxim estiu, del 19 al 27 d’agost, es farà un festival anomenat
“Festival Som de Mar” en el que vindran gran artistes com: Rosario Flores, Dàmaris
Gelabert, Sergio Dalma, Blaumunt, etc.
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4. Mirador de la Dona Marinera a Lloret de Mar

Imatge del Mirador de la Dona Marinera.

La Dona Marinera, també anomenada com “la Venus de Lloret”, és un monument que
es troba a l’est de la platja principal de Lloret. Aquesta estàtua està feta de bronze i
mesura 2,40m d’alçada. Va ser realitzada per Ernest Maragall en honor a totes les
dones de l'època marinera, ja que en aquella època les dones havien de quedar-se a
casa per a cuidar els seus fills i familiars, mentre el seus homes anaven a buscar
fortuna a l’altra punta de l'Atlàntic.
Aquesta dona es troba mirant a l'Horitzó. I s’explica la història que quan el seu marit
se’n va anar a les amèriques, ella es passava tot el dia i tota la nit esperant a que ell
tornés, finalment, el seu marit no va tornar mai més i ella es va quedar petrificada en
aquesta postura que podem veure a la imatge.
Si vens de viatge a Lloret no et pots oblidar de visitar-la, ja que diuen que si li demanes
un desig mentre li toques el seu peu es farà realitat.
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5. Platges i cales

Imatge de la Platja de Lloret de Mar

Lloret és un poble costaner, és a dir, que té platja, però no només en té una, sinó que
en té vàries. Així mateix, també té cales petites i precioses. Algunes cales són molt
conegudes, però d’altres estan més amagades. És un autèntic plaer poder banyar-te
a les cales de Lloret.
Totes les nostres platges i cales formen més de nou quilòmetres de costa. Algunes
de les platges i cales més conegudes de la nostra ciutat són: La platja de Lloret, la
platja de Fenals, Platja Cala Sa Boadella, Santa Cristina, Sa Caleta…

Imatge de la Platja de Lloret

Aquesta és la platja de Lloret, la seva longitud és de més d’un quilòmetre i mig i la
seva amplada és de 45 m. Està situada molt a prop del centre del poble i, per tant, és
molt fàcil accedir-hi des de qualsevol punt de la ciutat. També compta amb lavabos
públics que estan adaptats per a les persones amb discapacitat, un pàrquing i d’altres
serveis.
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La seva sorra és gruixuda i, per tant, no se t’enganxarà als peus. Els mesos de juliol
i agost està plena de banyistes i turistes. Així que, si vens a Lloret de Mar, no pots
tornar-te’n sense haver visitat aquesta platja.

Imatge Platja Cala Sa Boadella

La Platja Cala Sa Boadella és l’única platja nudista que podem trobar a Lloret de Mar.
El millor d'aquesta platja és la tranqui·llitat que s’hi respira, ja que es troba retirada de
la població. Està envoltada de natura per tot arreu i les seves aigües són molt
cristal·lines. Tot això et dona una sensació de pau i de calma.
Per accedir-hi has de deixar el cotxe a la carretera i fer una petita ruta a peu, per un
petit camí que va del bosc fins a la platja. Cal dir que, tot i això, és molt fàcil d’accedirhi.
La seva longitud es de 250 m i la seva amplada es de 40 m.
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6. Camí de Ronda

Imatge del Camí de Ronda

Aquest és el camí de ronda, des d’ell pots arribar fins a diferents pobles com Blanes,
Tossa de Mar, etc.
Aquest camí t’ensenya llocs increïbles de Lloret mentre fas una ruta pel mig dels
boscos.
Es poden fer dos recorreguts: el més llarg que és de 583 km i que passa per tot el
litoral català, i el més curt que va des del massís de cadiretes fins al riu Tordera.
Aquest camí també és anomenat “Grans camins de l’aigua a la Terra”.

Lloret - Tossa

Imatge del Camí de Ronda.
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Aquest camí va des de Lloret de Mar fins a Tossa de Mar, el recorregut és de 12 km. Té
diferents punts preciosos, en els que tothom hauria de parar una estona a reposar, ja
que aquesta ruta és molt exigent i, per tant, demana una bona forma física.
Has d'anar molt amb compte, ja que hi ha trams asfaltats i has de seguir totes les
indicacions i senyals que t’aniràs trobant durant el camí.

Lloret - Blanes

Imatge del Camí de Ronda.
Aquest tram del Camí de Ronda és un dels més bonics que hi ha a la Costa Brava.
Aquest camí va des de la platja de Lloret fins a la vila veïna de Blanes. Es tracta d’una
ruta plena d’escales i desnivell, però el camí és molt bonic i es pot fer durant tot l’any.
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7. Passeig Mossèn Jacint Verdaguer

Imatge Passeig Mossèn Jacint Verdaguer.

Aquest és el Passeig Mossèn Jacint Verdaguer, es troba a la vora del mar i és un petit
carrer que es troba molt a prop del centre del poble. Es troba envoltat per un costat
per la Casa de la Vila creada a l’any 1872 i, per l’altre, per la Casa Garriga més
coneguda com a Museu del Mar. La seva sorra és vermella i està envoltat de palmeres
que recorda a l’ambient colonial de les Amèriques. Aquest passeig és molt
concorregut i forma part de la ruta dels indians de Lloret de Mar.
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8. Can Font

Imatge de Can Font

Can Font és una casa situada a primera línia de mar. Es tracta d’una de les cases
indianes més boniques que podem trobar a Lloret de Mar.
Aquesta casa es va construir gràcies a què l’any 1887, després de 22 anys, va tornar
a Lloret un senyor anomenat Enric Garriga.
Aquest senyor va fer una gran fortuna a les Amèriques i, amb tots els diners que va
aconseguir allà, va construir aquesta casa per a la seva dona i els seus set fills.
La seva família va estar vivint a Can Font fins l’any 1981 quan l’Ajuntament de Lloret
de Mar va decidir comprar-la.
Després la van restaurar i, finalment, l’any 2007 la van inaugurar tal i com la coneixem
avui en dia, convertida en un museu.
En aquest museu podràs averiguar com eren els perills de l’època marinera, la
reproducció a escala del vaixells, els viatges que feien per comercialitzar productes i
moltes coses més.
Si el turista que ve a Lloret vol saber més de Can Font, sempre pot fer una petita ruta
en la que li explicaran, detalladament, tot això que us he explicat.
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9. Cementiri modernista

Imatge del Cementiri modernista de Lloret de Mar

Aquest és el cementiri modernista de Lloret de Mar. Està declarat com a Bé d'interès
cultural de Catalunya.
Aquest cementiri es va construir perquè totes les famílies indianes que vivien a Lloret
volien mostrar la seva opulència i riquesa a través de les obres d’art de panteons.
A l’any 1896 el famosos arquitectes i escultors Josep Puig i Cadafalch, Antoni M.
Gallissà Soqué, Vicenç Artigas Albertí, Bonaventura Conill Montobbio, Ismael Smith i
Eusebi Arnau van fer la construcció d’aquest cementiri que mostra totes les
característiques de l’art modernista.
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10. Castell de Sant Joan

Imatge del Castell de Sant Joan

Aquest és el veritable castell del nostre poble, el pots trobar a Fenals i és un dels llocs
des d’on pots veure les millors vistes panoràmiques. Per un costat pots veure el Mar
Mediterrani i, per l’altre, observar un preciós bosc.
Va ser creat al segle XI d.C i està situat al cim d’una muntanya i és el que separa les
dues platges principals de Lloret de Mar. Es va construir per defensar el nostre poble
dels atacs des del mar.
Durant segles va ser una fortalesa invencible i va superar moltes batalles. També va
sobreviure a un terratrèmol que hi va haver al segle XV que va afectar a tota la
província de Girona.
No obstant, una batalla al segle XIX (la batalla de Trafalgar) el va deixar en ruïnes fins
que al 1983 l’Ajuntament en va aconseguir els permisos i, actualment, és propietat de
l’ajuntament de Lloret de Mar, que és qui es va fer càrrec de la seva restauració.
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Conclusió
Lloret de Mar és una ciutat meravellosa. Aquests 10 llocs que us he mostrat, només
són una petita mostra de la gran quantitat d’indrets, edificis i monuments que
qualsevol turista o viatger pot visitar.
Si alguna vegada veniu de viatge al nostre poble o, si sou d'aquí, però voleu aprendre
més coses sobre la vostra ciutat, us recomano que aneu a visitar aquests 10 llocs que
us acabo d’explicar.
Gràcies a la visita a tots aquests indrets, tothom podrà conéixer una mica més sobre
la història i la cultura de Lloret de Mar.
Així mateix, també es recomana perdre’s pels carrerons del casc antic, degustar
deliciosos plats als diferents restaurants de la ciutat i prendre el sol i gaudir de les
boniques platges i cales que trobareu al llarg de tot el seu litoral.
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