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L’essència d’una població de mar i muntanya
A
Habitants
l nord del cap de Creus, banyat per la
mar d’Amunt i als peus del Paratge
Natural d’Interès Nacional de l’Albera, trobem un dels pobles costaners amb
més riquesa paisatgística, patrimonial i
cultural de l’Alt Empordà. Llançà és un municipi de la Mediterrània que comprèn una
extensió de 28 km² i avui té prop de 5.000
habitants. La vila ha sabut mantenir la tradició costanera i el nucli antic ens convida
a descobrir un poble de pescadors en tota
la seva essència i alhora modernitzat. La
història ens explica que on actualment hi
ha la vila de Llançà, s’hi va instal·lar la ciutat Deciana, l’any 218 aC. L’antiga ciutat era
molt propera a la via romana, que al Rosselló es bifurcava i travessava els Pirineus
pels colls de la Massana i el Pertús. És per
això que tot el llegat històric i els vestigis de
l’arquitectura preromànica fan que la poEl poble ofereix experiències noves i una gran varietat
d’activitats
blació sigui un destí per vacances familiars. Arran d’aquesta situació i del gran teixit
associatiu local, l’Ajuntament de Llançà en
col·laboració amb altres entitats de la vila, presenten
infinitat d’activitats i ofertes lúdiques per gaudir duLLANçÀ és una de les viles marineres
rant tot l’any. Entre les diferents entitats culturals en
de l’alt empordà, a tocar del cap de
destaca, per exemple, el Centre Cultural i la biblioteca.
I com a dada curiosa, el 1989 es va inaugurar el Museu
creus, banyada per la mar d’amunt i
de l’Aquarel·la, considerat el primer de l’estat en el seu
abraçada pel pN de l’albera
gènere. Tot això i molt més ho descobrirem a les pàgines que segueixen d’aquest monogràfic.

La vila costanera ofereix una infinitat
d’activitats per gaudir d’aquest estiu

T

ot i ser una població costanera i molt visitada durant l’estiu,
Llançà disposa de moltes activitats per poder descobrir i gaudir
del poble els 365 dies de l’any. De fet,
aquest és un dels seus eslògans publicitaris, i la realitat és ben certa. El municipi programa moltes activitats durant l’any, tot i que ara en desgranarem
les d’aquest estiu 2021.

ci que permet obrir els sentits i aprendre del bosc, i es farà a la platja de Canyelles.
A banda de les activitats que hem
esmentat, la prog ramació inclou
aquagym, txikung sunset, especials
txikung sunset, ioga sunset&sunrise,
bicicleta elèctrica a l’Albera, marxa
nòrdica a l’Albera i txikung i caiac contemplatiu.

MAR I NATURA. En aquest segon eix hi
podem trobar fins a quinze activitats
litats del 21 de juny al 5 de setembre és
diferents per fer en família. Entre les
d’allò més variat. El consistori ha prenovetats en destaca El pastor i la siresentat la programació 2021 amb molna, una proposta lúdica i per mainada
tes novetats i ho ha organitzat en tres
per descobrir el conte tradicional sota
eixos: esport i salut, mar i natura i hisTota la informació relacionada amb
el mític tamariu de Grifeu. Una altra és
tòria i patrimoni. Totes les activitats es
les activitats en família, a Llançà es
la sortida en família per observar els
poden consultar a l’adreça web de vipot consultar a: www.visitllanca.cat
ocells de l’Albera marítima o Històries
sitllanca.cat o a l’Oficina de Turisme
de mar per conèixer les arts de la pesca.
de Llançà i a l’Oficina de Turisme del
Port. El primer punt d’informació està obert de 9.30 a 20 h, També hi ha tallers nous com ara el taller familiar de tortui el segon, de 9.30 a 21 h. La majoria d’activitats són gratuï- gues, balenes i altres animals marins o el taller familiar de
tes, tot i que algunes són de pagament, i per a totes s’ha de dibuix i biologia marina. Com a última novetat cal destacar
la sessió de danses de la Polinèsia vora el mar. La resta d’acreservar plaça.
tivitats programades es poden consultar a l’espai web de
ESPORT I SALUT. En aquest primer eix hi trobem més d’una l’Ajuntament de Llançà
desena de propostes que s’aniran repetint al llarg de les
setmanes d’estiu i també grans novetats com ara natació, HISTÒRIA I PATRIMONI. L’últim eix de la proposta d’activitats
mindfulness en família i banys de bosc: aquesta última ofereix dues visites guiades d’allò més divertides per fer
proposta es tracta d’una caminada conscient i en silen- també en família.
L’ESTIU, A LLANÇÀ. El ventall de possibi-

4.775
Alcaldia
Núria escarpanter i olivet
(Junts per llançà)

Extensió

27,98 km²
Codi Postal

17490

Descobrint els
tresors del casc
antic de Llançà

E

l municipi té un gran llegat patrimonial, de
fet, tal com destaquen fonts municipals, hi
ha una gran varietat de museus i d’elements
significatius per descobrir, des de dòlmens i restes
prehistòriques fins a restes de l’arquitectura preromànica i romànica, com hem dit anteriorment.
D’aquest patrimoni en destaquen elements tan
significatius com l’església de Sant Vicenç, la torre
de l’homenatge, el palau de l’abat, l’Arbre de la Llibertat, el sòcol de pedra, la casa fortificada, la capella de la Mare de Déu del Port, el molí de vent La
Torre, el refugi plaça de la República, el búnquer
de cap de Ras, el búnquer d’Argilera, el recinte emmurallat, el banc de peix, Sant Genís del Terrer,
l’ermita de Sant Silvestre o Sant Martí de Vallmala, entre altres.
Un dels elements més curiosos i que llueix al bell
mig del poble és l’Arbre de la Llibertat,que també
es coneix com a l’Arbre de la Plaça. Es tracta d’un
plataner d’uns 25 m d’alçada i es diu que l’origen
del nom és per la Revolució Francesa, a partir de
1789, quan plantar arbres a les places públiques
era un símbol de les llibertats conquerides pel poble. Segons les memòries de Joan Baptista Seriñana, l’arbre el van plantar el 1870. I de fet, ho va deixar escrit a la seva Libreta de memorias: «Lo dit añ
70 plantaran lo arbre de la Libertad». Anys més
tard, el 1939, mossèn Tigàs va evitar que l’exèrcit
franquista el tallés.
A la pàgina 7 d’aquest monogràfic de Llançà trobareu més informació sobre el patrimoni local.
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Stephane Juanola i Journe. És el regidor de Turisme, Comunicació, Publicacions i Esports de l’Ajuntament de Llançà, i en aquesta
entrevista explica quins són els punts d’interès de la vila, els projectes de futur per la promoció turística i familiar, la implementació de les
noves tecnologies per millorar la imatge de Llançà i la proposta de diferents rutes per conèixer l’entorn, entre molts altres temes

«Llançà és una excel·lent destinació turística, on
predomina el tracte familiar i la qualitat del servei»
La novetat és la

Com explicaria el poble de Llançà a algú que
no l’ha visitat mai?

instal·lació de pantalles
led informatives per
eliminar les cartelleres
malmeses que hi ha a la
població

Llançà és un lloc idíl·lic, ja que tenim molta riquesa paisatgística i és ideal per la gent
que vulgui un lloc per descansar, per estar tranquil i on es respira vida durant tot
l’any. Cal pensar que tant la gastronomia
com l’oferta comercial i d’allotjament, permeten realitzar-hi diferents activitats com
ara esportives, de lleure, culturals... I això
fa que Llançà sigui una excel·lent destinació turística, on predomina el tracte familiar i la qualitat en el servei. En definitiva,
és un lloc ideal per desconnectar i gaudir
en família.
Què en destacaria com a punts d’interès?

Tenim molts punts que són d’interès, si
ens deixem guiar pels camins i senders de
Llançà podem descobrir l’essència de la seva història a través d’esglésies, monestirs i
altres monuments i elements d’arquitectura civil i popular. Pel que fa a elements
concrets, destacaria la torre romànica, l’església de Sant Vicenç, la capella del Port,
l’ermita de Sant Silvestre, els búnquers del
Castellar, l’Argilera i cap de Ras, i sense
oblidar-nos del camí de ronda que uneix
al llarg els 7 quilòmetres de litoral de Llançà. És aquí on podem gaudir d’unes aigües
cristal·lines i on trobem platges i cales petites i acollidores. Hi ha tota mena d’oferta,
tant per qui busca natura i paisatge com
per qui busca patrimoni i cultura.
Quins projectes està desenvolupant la seva
regidoria?

Des de l’àrea de Turisme, el nostre equip
està treballant en tres eixos per potenciar

El regidor de l’actual equip de govern de Llançà. FOTO: Àngel Reynal

el turisme. El primer és dinamitzar el poble
a través d’activitats durant tot l’any. Aquest
primer eix de dinamització vol posar en
valor el mar, la muntanya, l’oferta gastronòmica, el comerç... Així, estem treballant
per introduir noves experiències i novetats
com ara els jocs d’escapada a la vila, jocs
infantils per descobrir el patrimoni, visites guiades, rutes noves pel centre històric, etc. I ho intentem fer no només durant
l’estiu, sinó tot l’any. També treballem molt
amb les entitats locals perquè hi ha molt de
teixit associatiu i és una bona manera de
promoure el municipi.
El segon eix el basem en la millora de
l’acollida de la gent del poble i també del visitant, a través de la imatge del poble. Sem-

pre intentem treballar en com millorar
Llançà, i algunes propostes que estem engegant actualment és la publicació d’una
revista informativa i d’oci per explicar el
potencial que tenim. Una altra proposta
és posar fil a l’agulla a la imatge de l’entrada del poble i també fer una modernització
canviant els cartells informatius per pantalles LED.
I per acabar, el tercer eix es basa en la millora dels espais i el condicionament de
l’entorn. En aquest sentit, alguns dels projectes proposats són: millorar la connectivitat del poble a través d’un carril bici i
amb la implementació de la senyalització
horitzontal de carril de 30 km, la creació
de refugis climàtics, amb això vull dir ac-

tivitats d’aigua, la creació de noves rutes
per l’exploració de la pedra seca i les fonts
del territori, etc. I com a novetats implantades tenim l’adequació d’una platja nudista, el Futaner, i l’adequació d’una platja per
anar-hi amb gossos, la de Sant Jordi.
Llançà ofereix una gran varietat d’establiments gastronòmics i comercials. Què creu
que el diferencia d’altres poblacions?

A Llançà tenim molts restaurants de llarga tradició familiar i una cuina local de
gran nivell, ja que és rica en peix, marisc,
arròs... I d’altra banda, el poble es caracteritza per tenir dues zones comercials: la
vila i el port, on s’hi poden trobar productes de qualitat i de proximitat amb un tracte familiar.
Em pot dir racó per perdre’s i desconnectar
del món, a Llançà?

Qualsevol dels espais d’interès paisatgístic serviria per desconnectar i gaudir.

Núria Escarpanter, alcaldessa

A

questa setmana se celebra el relleu d’alcaldia de ció i creació cultural de la vila.
Llançà. A les eleccions del maig del 2019 l’assemblea de Junts per Llançà va avalar un pacte amb PRESA DE POSSESSIÓ. Arran del pacte entre JUNTS i el
el PSC, amb qui ja havia governat, per repartir-se l’alcal- PSC, aquest mateix dimarts, 15 de juny, es farà la votadia durant el mandat actual. Ara,
ció per l’Alcaldia del municipi.
després de dos anys amb Francesc
Des de l’Ajuntament de Llançà
Guisset com a alcalde de Llançà,
informen que per causes de la
El relleu per un pacte
passa la vara a Núria Escarpanter
pandèmia de la covid-19, l’acte
de govern amb el partit
i Olivet. Fins ara Escarpanter era
de presa de possessió, que es faprimera tinent d’alcalde i regidora
rà a les 19 h a la a la Sala de Plens
socialista català de
de les següents àrees: Govern Lode l’Ajuntament de Llançà, serà
llançà
amb aforament limitat. És per
cal, Negociació Col·lectiva, Serveis
això que la votació i la presa de
i Infraestructures, Ensenyament,
possessió es podrà seguir en diBenestar animal, Noves tecnologies i Participació ciutadana, de l’Ajuntament de Llançà. recte a través del canal de Youtube de l’Ajuntament de
Escarpanter fa molts anys que està vinculada a la políti- Llançà: una de les novetats tecnològiques que ha incorca municipal i va ser una de les impulsores en la promo- porat el consistori.

Fins ara Núria Escarpanter era primera tinent
d’alcalde i regidora de diferents àrees.
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‘Menja’t Llançà’, el concurs
de fotografia i gastronomia

L

’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Llançà proposa,
tant a la població com als seus visitants, un concurs d’Instagram que porta
per títol Menja’t Llançà. S’hi pot participar
fins el 20 de juny i entre els premis hi ha experiències gastronòmiques i nàutiques.
Tal com expliquen, l’objectiu d’aquesta
proposta és promoure la gastronomia local per donar màxima visibilitat als restaurants locals i de proximitat.

COM PARticipar-hi. Qui vulgui formar part
del concurs fotogràfic haurà de penjar
imatges, al seu perfil d’Instagram, menjant a un dels establiments adherits a la
campanya, etiquetant @promociollanca i l’establiment on menja amb l’etiqueta #menjatllança. Els establiment que hi
participen són: Hotel-Restaurant Gri-Mar,
restaurant Miralles, Can Narra, Frankfurt
Port de Llançà, L’Atelier, Vora Mar, Hostal Restaurant Lara i Cafè de l’Havana.

Enguany hi haurà dues
‘Shopping Night’

U

na de les novetats d’aquest estiu
seran les Shopping Night de Llançà. La proposta comercial està impulsada per l’Associació de Comerciants
de Llançà i compta amb la col·laboració de
l’Ajuntament. L’entitat de comerciants va
ser fundada el 1985 amb la finalitat de dinamitzar el comerç al municipi i actualment compta amb uns 140 associats. Des
de l’associació organitzen diferents accions i campanyes per fer créixer el comerç i

Les festes i tradicions de la
vila marinera

L

a població i el consistori organitza
cada any diferents festes i celebracions. El tret de sortida de les festivitats comença el 22 de gener amb la festa
major de Sant Vicenç i ve seguida per la tradicional festa de Carnaval. Llançà organitza una de les festes de Carnaval més conegudes i concorregudes de la comarca, durant tot un cap de setmana. Al maig arriba
l’aplec de Sant Silvestre i entre el maig i el

juny, els mesos de corpus, la Mostra Floral.
I com a vila de pescadors, el juliol celebren
la Festa de la Verge del Carme, que és la festa del Port de Llançà. Aquesta, però, no és
l’única festa de l’estiu, ja que a l’agost arriba la una de les celebracions més potents:
la Festa d’Estiu de Llançà. I també s’organitza la Festa del Barri de Valleta, el veïnat
considerat element patrimonial del municipi de Llançà.

potenciar-lo arreu del territori alt-empordanès.
LES DATES. Aquest estiu, Llançà gaudirà de

dues Shopping Night, la primera dissabte
17 de juliol, a la Pineda del Port, i la segona
el dissabte 21 d’agost, a la casa Marly de la
Vila. L’horari d’obertura de les paradetes
i botigues de la zona serà de 21.00 a 01.00
h de la matinada. L’accés és obert i gratuït
per a tothom.
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SABIES QUE...
Llançà és un dels municipis de l’Alt Empordà amb més platges
i més extensió de litoral? En els 7 quilòmetres d’extensió hi
podem trobar fins a vint-i-tres platges i caletes, totes elles
úniques i especials. A la zona de la Mar d’Amunt hi ha la
combinació paisatgística ideal entre mar i muntanya amb les
màximes condicions de qualitat en el seu estat i preservació.
A continuació desgranarem les característiques d’aquestes
platges, de nord a sud. Una de les novetats d’aquest estiu
2021 és que alguna d’aquestes platges ha estat declarada
nudista, com ara la platja del Futaner. Aquest espai nudista es caracteritza per l’encant del paratge que radica en
el recés pel cap de Ras i un fons accidentat i rocallós que
guanya fondària sense haver-se de distanciar massa de la
costa. Després del Futaner trobem la cala Bramant, una
de les més singulars de la serra de la Balmeta: el seu punt
d’interès és la configuració orogràfica de la platja; hi ha
un enfonsament que sembla obra més humana que natural,
sens dubte una combinació geològica i erosiva de segles.
L’exterior de la caleta ofereix també aigües cristal·lines i de
variat relleu submarí. La segueix la platja de Canyelles, una
platja tranquil·la i familiar molt accessible. La següent és la
platja del Cros, que està situada a la petita zona sorrenca a
la platja de Canyelles i separada en dos trams per un llarg
rosari d’esculls que es poden resseguir fins al final saltant
dels uns als altres. Una de les curiositats és que la sorra és
granada, barrejada amb còdols i amb roquissar. La següent
caleta que trobem tot resseguint el litoral llançanenc és la
platja de Sota d’en Canals. És una platgeta pedregosa encaixada sota el mateix espadat de la carretera, i gràcies a
la seva ubicació es converteix una zona de força privacitat
que permet prendre-hi el sol durant les hores de màxima
lluminositat. De mica en mica ens anem apropant a la població, i la següent platja que trobem és la coneguda platja de Grifeu, molt valorada per la població de la comarca.
Està situada al km 15,5 de la carretera de Portbou i és de
sorra fina de tonalitat daurada. La claredat natural de les
aigües està assegurada pel bon funcionament de l’estació
depuradora, i té una longitud de 170 metres i una amplada
de 30 metres aproximadament. Al costat hi trobem la de
Sota del Parador, una platgeta de grava fina envoltada per
uns quants exemplars de pi. I la segueix la platja de l’Alguer,
una caleta arrecerada de sorra fina, idònia per a famílies. La
platja Sant Jordi és la següent; una de les característiques
d’aquesta platja és que està permès l’accés amb gossos i és
una de les menys freqüentades de la zona. A pocs metres
ens trobem amb la platja l’Argilera i, tot seguit, la platja del
Port. Aquesta limita amb les instal·lacions del port
pesquer i del port esportiu a l’est
i a l’oest
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?
amb la desembocadura del riu Valleta.
i a recés de la tramuntana. La següent és la de les Titarolites, una
Compta amb servei de dutxes i lava23 platges de tota
caleta petita i acollidora a tocar de
bos, i s’hi instal·len unes passarel·les
la Farella, una de les més populars
de fusta fins al mar per facilitar l’acmena i diferents
de la zona. El nom de Farella recau
cés a les cadires de rodes. Un cop pascaracterístiques per
en el topònim derivat de farell, que
sat el port hi ha la platja de la Gola,
indicava la presència d’una llum
una petita cala estreta i oberta molt
gaudir del litoral de més
per orientar els navegants, o bé del
acollidora de còdols rodonencs, que
de 7 km de llançà
lloc on es feia la pesca a l’encesa.
és d’allò més especial pels illots i esLa 21a platja és la de les Tonyines:
culls que l’envolten. En el mateix entorn
arran d’aigua predominen els claps
urbà i a pocs metres hi ha la platja de
les Carboneres, aquest tros de litoral és popular pel seu fons de grava i rierencs plans, i la zona de bany presenta un fons
atractiu i variat per descobrir en apnea i també un bon recés accidentat amb roques i esculls a flor de mar. Va seguida
de tramuntana. A tocar hi ha la platja de l’Embarril, conside- de la platja del Molló, destacable pel seu ecosistema marí. I
rada una mena d’aquari marítim on es poden contemplar les finalment, la platja del Cau del Llop, un lloc preuat d’aigües
espècies que viuen en aquest paratge natural. Aquesta carac- cristal·lines que ressegueix el penya-segat i és on comenterística la fa ideal
per la mainada més curiosa. A con- ça el camí de ronda. El consistori ha editat un plànol amb
totes les platges.
tinuació hi ha
la platja del Morer,
de còdols
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La programació cultural i
l’oferta musical de l’estiu

Les entrades per la 1a edició de ‘Nits de Tramuntana’ es poden trobar a wegow.com

L

lançà ofereix una programació cultural d’allò
més variada durant tot l’any. Per aquest estiu,
però, l’Ajuntament ja ha programat diferents
actes, exposicions i també concerts que es faran al
llarg dels mesos de juny, juliol i agost.

Romero oferirà el concert el 21 d’agost a les 19 h, a la
casa de Cultural. També acollirà la primera edició
de Nits de Tramuntana, amb un concert de Cesc el
23 de juliol i un de Jo Jet i Maria Ribot, el 24 de juliol.
EXPOSICIONS. El Museu de l’Aquarel·la oferirà di-

CONCERTS. Aquest estiu Llançà acollirà el concert de

la Gira Acústica 2021 de Verónica Romero. La cantant és coneguda pel seu pas a la primera edició del
programa televisiu Operación Triunfo. Verónica

ferents tallers, però la mostra més destacable serà
l’exposició Abstracte de Miquel Ordeig, «Aquí i ara
amb colors d’allà». La inauguració serà el 3 de juliol
a la plaça major i es podrà visitar fins el 31 de juliol.

Un joc d’escapada per
conèixer el poble i el seu entorn
inscripcions per
participar-hi cal
fer una reserva de
plaça a través de
l’oficina de turisme
o la pàgina web de
visitllanca.cat

És una activitat per fer en família, les places són limitades
i cal fer una reserva prèvia

U

na de les activitats de moda arreu del món són els jocs d’escapada o escape room. Llançà n’ha programat un perquè aquest estiu els visitants puguin descobrir la població a través d’aquests
jocs d’enigmes i misteris. Segons fonts de l’Ajuntament, s’està treballant per ampliar l’oferta de jocs d’escapada a la vila: el que presenten
enguany es diu Expedient Hamelin i és pensat per fer en família, ja que
la trama del joc és que s’han trobat les joguines de tres nens desapareguts en dates i països diferents i potser aquestes troballes ajudaran a
resoldre l’Expedient Hamelin. Només qui hi participi, el 4 de setembre
a la casa Marly, ho podrà saber. Les places són limitades i cal fer una
inscripció prèvia a www.visitllanca.cat.

Servei permanent
24 hores/365 dies l’any
C/ Comte Jofre, 12 LLANÇÀ - Tel. 972 50 12 12 - www.funerariavicens.com - info@funerariavicens.com
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Un recorregut pel patrimoni
històric i cultural del municipi

E

l patrimoni cultural i històric de
Llançà és molt variat i ofereix un
ampli ventall de possibilitats per
descobrir-lo. Un dels elements
més destacables és la torre romànica del
segle XIII-XIV que es troba al bell mig del
poble. Aquest és l’únic element arquitectònic que es preserva de l’antiga església
de Sant Vicenç, adossada a la mateixa torre. Segons la seva història, després de la
construcció de la nova església, la torre va
mantenir-se a l’espera de ser utilitzada per
la construcció d’un nou campanar de la
parròquia. Tot i això, la construcció no va
ser fins a principis del segle XX. És per això que fins aquell moment, la torre romànica tenir funcions de campanar de la vila
llançanenca, convertint-se, amb el pas del
temps, en un signe d’identitat del municipi. L’edifici té una planta rectangular i la
seva alçada és aproximadament de 21 m.
Per oferir la història als visitants, l’Ajuntament de Llançà ha programat diferents
ofertes culturals i patrimonials com ara la
visita a la torre Romànica que es pot fer durant tot l’estiu. Una altra de les ofertes és la
visita guiada teatralitzada, que convida a
conèixer el llegat i el patrimoni de Llançà
de la mà del descendent de Monjo Crispí
que recorda tot el que havia estat l’època
medieval a Llançà i tot el que havia significat el
seu avantpassat Crispí.

La casa Marly,
Patrimoni
Arquitectònic

Imatge de l’església de Sant Vicenç. FOTO: Àngel Reynal
ESGLÉSIA SANT VICENÇ. Gairebé al costat de
la torre romànica hi trobem l’església de
Sant Vicenç, construïda entre els anys 1690
i 1730. Tal com expliquen, les bones collites
de vi i oli, i el menyspreu de l’art romànic
que hi havia a l’època, van ser un dels factors que van causar l’enderrocament
de l’antic temple llançanenc,
l’església romànica. L’actual església va ser aixecada
on hi havia bona part, l’antic castell palau de l’abat.
De fet, L’antic castell era la
residència dels senyors

de Sant Pere de Rodes i un dels elements
arquitectònics més emblemàtics i importants de la vila emmurallada.
BÚN-

per

QUERS. Llançà va tenir un pa-

rellevant durant la guerra
civil,és per això que hi ha
diversos búnquers que
es poden visitar. Un és el
búnquer de cap de Ras
que formava part de
la Línia P, que durant
l’època es va ordenar
construir al llarg de
tots els Pirineus. Un
més és el búnquer
d’A rg i lera i el del
Castellar, que també
es pot visitar.

La casa Marly, o també popularment coneguda com la Residència, és un edifici llançanenc que ha estat inclòs en l’Inventari
del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya
que va ser construït després de la primera
Guerra Mundial.
La construcció la trobem dins el nucli
urbà i delimitada pels carrers de Cabrafiga, Rafael Estela, Joan Maragall, Roger
de Llúria i Besalú. Una de les curiositats
de l’edifici és que el conjunt arquitectònic
està format per tres edificis independents
i envoltat per un jardí delimitat amb una
tanca. L’edifici és propietat de la Generalitat de Catalunya i n’ha cedit els usos
durant 30 anys a l’Ajuntament de
Llançà. El consistori destina les
instal·lacions a usos assistencials i socials per a la població .
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Enamorar-se de l’entorn natural i paisatgístic
N

o hi ha res que defineixi millor
l’Alt Empordà que la combinació de mar i muntanya, tant ho
trobem a la seva geografia com a la seva
oferta culinària. La població de Llançà
queda envoltada per terra i per mar, per
dos espais naturals protegits, el Parc Natural del cap de Creus i el Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera. Fonts
del consistori destaquen que per «tal de
preservar el nostre entorn, apostem per
un turisme sostenible, proper i amigable
amb el medi ambient».

més de 100 km de
rutes per fer a peu o
en bicicleta i també
itineraris aquàtics i
subaquàtics

LES RUTES a PEU. Per poder conèixer l’en-

torn natural que envolta Llançà, l’Ajuntament proposa diferents rutes de senderisme. Es tracta d’una oferta variada de
camins i senders, dòlmens i monestirs, penya-segats, parcs naturals i cales per descobrir l’entorn de Llançà i amarar-se de les
essències de la història de la Mediterrània, en un paisatge únic dibuixat per la tramuntana i perfilat pel mar. Hi ha més de
100 km d’itineraris i recorreguts marcats,
a través d’una desena de rutes d’allò més
variades i per l’interès de cadascú. A més a
més, a la seva programació d’activitats de
l’estiu 2021 hi ha diferents propostes relacionades amb el senderisme i les caminades
que es poden fer al llarg dels mesos d’estiu
i durant l’any.

Totes les rutes es poden consultar a www.visitllanca.cat

LES RUTES EN BICICLETA. Si bé és una pobla-

ció ideal per passejar, encara ho és més per
practicar-hi ciclisme i cicloturisme. Tal
com expliquen, la vila té a tocar dos ports
de muntanya d’allò més apreciats i coneguts pel món del ciclisme: Sant Pere de Rodes i el coll de Banyuls. Des de la pàgina
web de visitllanca.cat s’ofereixen diferents
rutes, ja marcades, per gaudir de la natura i
la bicicleta al mateix temps.

Com hem dit,
Llançà està banyat per la Mar d’Amunt i
té un gran llegat d’ecosistemes marins. És
per això que és una zona molt reconeguda
per practicar-hi snorkel i submarinisme.
De fet, Llançà disposa de diferents escoles
i empreses dedicades a la pràctica esportiva marina. Segons els experts, les millors
platges o cales per descobrir el fons marí de
Llançà són la punta de cap de Ras, l’alguer

de la platja de Canyelles, que està farcit de
posidònia, una de les algues més importants de la nostra zona natural, i la platja
d’Embarril. El consistori ha elaborat uns
fulletons informatius sobre els itineraris
aquàtics i subaquàtics de la zona amb les
rutes esmentades.

DESCOBRIR EL FONS MARÍ.

ENTRE PARCS NATURALS. Com hem esmen-

tat anteriorment, una de les característiques de la vila marinera és que està envolada de Parcs Naturals. Un és el PN del cap
de Creus, que és important per la diversitat
natural i els ecosistemes marins. I l’altre és
el Paratge Natural d’Interès Nacional de
l’Albera, de gran importància per la presència de la tortuga mediterrània.

Natació en aigües obertes amb un
carril segur de 2.000 metres

Altres activitats esportives
que es poden fer aquest estiu a Llançà

FOTO: Tintoreres Swimming Club - Llançà

FOTO: Àngel Reynal

Llançà disposa d’un carril segur de natació
entre la platja de Grifeu i l’embarcador dels
Estanys de Santa Genís. El trajecte aquàtic
fa que entre l’anada i la tornada sigui d’un
total de 2.000 metres i és obert a tothom
qui vulgui gaudir d’aquest esport. De fet,
el municipi de Llançà disposa del Club de
Natació i l’associació Tintoreres Swimming
Club, dues agrupacions que organitzen diferents activitats de dinamització i promoció d’aquesta pràctica esportiva. Entre les
activitats programades cal destacar que del

15 de juny al 15 de setembre, cada dimecres
i divendres hi haurà sortides swim, swim run
i kids (per mainada). D’altra banda, el 20 de
juny es farà la Nadem X FEM, i el 17 de julio,
la Travessa de la Verge del Carme. A l’agost
hi ha programada una nadada el primer dia
de mes a favor de la Fundació Vicente Ferrer que anirà del Cau del Llop a la Gola i un
duatló solidari el 7 d’agost. Finalment, el 5
de setembre es farà la Swim Run PortbouLlançà. Tota la informació es pot consultar
al Facebook del Tintoreres Swimming Club.

Un dels objectius de l’Ajuntament de Llançà
per aquesta temporada estiuenca és promoure el turisme esportiu, i per això ha
programat moltes activitats relacionades
amb el món de l’esport i algunes d’elles són
molt innovadores.
LES ACTIVITATS. Entre el gran llistat que
proposta el consistori en destaca el SUPioga, una pràctica que fusiona el món del
ioga amb el surf de rem. Actualment és una
pràctica que està molt de moda, ja que re-

laciona dos mons molt diferents, però alhora
molt units. D’altra banda, també destaquen
altres activitats com rutes en caiac per descobrir l’entorn, snorkel i passeig amb bany,
surf de rem, windsurf, vela lleugera, motos
d’aigua, tennis i pàdel. Una altra de les activitats més innovadores que proposen és el
BIGSUP, es tracta d’un surf de rem gegant per
anar-hi amb tota la família. Cal saber que al
municipi hi ha empreses de lloguer d’embarcacions i una escola nàutica per fer cursos
d’esbarjo de tots els nivells.

