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El Passeig Romeu 
"Proyecto de 

alineaciones, rasan
tes y de urbaniza

'ci6n en general de 
la espaciosa via pu
blica Hamada Paseo 
Pia de Romeu y 
sus travesias de la 
Alameda, de Prim 

.I •• y de Zancada, en 
cuyos lados de la primera se 
disponen soportales publi
cos" estil inclos en un dels 
expedients d'urbanisme del 
segle XIX que es conserven a 
I'Arxiu Municipal. 

L'expedientd'aprovaci6de 
I'alineacio contc planols i 
memoria descripti va redactats 
per l'Arquitecte del Govern 
Civil de Girona, Marti 
Sureda, I'any 1889. 

A I'arxiu Municipal es 
poden trobar altres projectes 
d'alineacions de diferents 
carrers de la vila des dels 
anys seixanta del segle 
passat. Aquests projectes ens 

mostren 1'interes per ordenar 
amb crilcris urbanislics 
racionals I'expansio que cn 
aquesta epoca va experimcn
tar la vila de Llagostcra. 

Com en el cas del que 
aqui es presenta, alguns 
d'aqueslS projectes no es 
varen arribar a executar, 0 

almenys no es va fer seguint 
fidelment el projecte, ja que 
les noves alineacions 
afectaven edificis ja exis
tents, que s'haurien d'haver 
rctiral 0 enderrocat. 

Com veurem mes en
davant, del projecte d'urbanit
zacio del Passeig Romeu 
nomes s'executa una part, a 
causa de l'oposici6 que hi 
varen presentar els propie
taris afectats. 

Es reproduirlt aqui una 
part dels planols del projccte: 
fa,anes, alineacio i perfil 
transversal del Passeig Ro
meu, anomenat en aquell 
moment Pia de Romeu (1). 

El projecte 
PIa de Romeu 
EI desig de I'Ajuntament 

presidit per laume Rourc en 
encarregaraquestprojecte,era 
ordenar la urbanitzaci6 
d'aquest ampli sector del sud 
del poble per convertir-Io en 
una zona comercial i d'esbar
jo articulada al voltant d'una 
gran avinguda. EI projecte de 
construccio de la Ifnia de 
fcrrocarril de Sant Feliu a 
Girona, que al seu pas per 
Llagostera empla,ava I'esta
cia en aquesta zona, justifica
vauncarrcrd'aquestescaracte
ristiques, ja que havia de ser 
considerable I'augment de 
trrmsit, !ant de vianants com 

(1) Ptr tal de; poder-I05 adapear I ''I''tll.l. 
pu.blic.aci6 i r.cil iw ·nc 1.1cCI\III , cb plinols Mn 
c5UI rcdlfl'u I dirercllU cscale.s,« ffillIUlI. que c.J 
advcrtir que l'ex.ala original no ICI"'Cll de 
Idcri:llciL 
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riars, acabats en una elegant 
cornisa. Aquest tipus d'arqui
tectura proprcionava un espai 
de sopluig per a qualsevol us 
public i donava una gran 
entitat a l'avinguda. Si aques
ta proposta s'hagues fet reali
tat, avui hi hauria a Llagos
lera un testimoni arquitectb
nic del segle XIX, segura
ment comparable a altres con
junts arquitectonics contem
poranis, com ara el de la 
Pla,a de Sant Agustf de Giro
na 0 els porxos de La Bisbal. 

Per altra banda, i encara 
mes important, el projecte 
marca els tra,alS de nous ca
rrersquehanconfigurataques
ta zona tal com · a vui la 
coneixem. L'iunbit indos en 
aquesta urbanitzaci6 estava 
delimitat a oest pel cami de 
Vidreres a Llagostera i a cst 
pel cami de Sant Llaren,. EI 
primer carrespon a la part sud 
del cf de Barcelona i la seva 
continuaci6 cap a Tossa i 
Vidreres (3). 

EI nou Passeig PIa de 
Romeu connectava aqueslS 
dos extrems i tenia uns ca
rrers transversals que l'unien 
al Passeig Victoria. AqueslS 
carrers eren: el Passeig 
Tomas Boada, del qual aquest 
projecte nomes en com tem
plava la futura obertura (4), 
el cf de l'Alameda, el cf de 
Prim i el cf de Zancada. 
Aquest ultim era un carrer de 
nova obertura, situat entre el 
Passeig Victoria i el Passeig 
PIa de Romeu. Des d'aquest 
carrer cap a !'cs t, la solucio 
urbanistica que dona el pro
jecte ala confluencia dels dos 
passeigs, .os la formacio 
d'una nova mansana acabada 
en un xamfm molt agut, tal 
com el vcicm en I'actualitat. 

Caracteristiques 
del projecte 

Un antecedent a la 

normativa edificatoria 
d'aquest passeig el trobem en 
un perm is d'obres concedit 
anys emera. Quan Josep 
Sans demana a l'Ajuntament 
!'any 1868 llicencia per 
edificar en aquest carrer, el 
consistori ja elabora un 
reg lament que asseguri la 
conservacio de l'arbrat i la 
construcci6 d'una gran avin
guda per a l'esbarjo i el co
merI'. EI projecte que s'apro
va per a l'edificaci6 de I'es
men tat Josep Sans ja conte 
una fa,ana porxada, on que
den bendeterminades l'ampla
da i la fonditria de cada porxo. 

De la mateixa manera, 
trobem en el projecte del nou 
Passeig PIa de Romeu un 
tram - el que va des del cami 
ve'inal de Vidreres fins al cf 
de l'Alameda - porxat i un 
segon tram arbrat - des del cf 
de l'Alameda fins a trobar el 

(3) Cal n:~ar que eltern parlanl de J'any 1889, 
quan cncaca no I'll. oberll'.ctual c/ de TOlIn ni 
cl c/ Canaleju. 
(4) No s'ot.ir" rms I'any 1936, 
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cami de Sant Lloren<; - , tot i 
que es preveu que en una 
segona fase el porxat podria 
perllongar-se fins al final. 

Per a les alineacions que 
determinen l'amplada i la 
fondirria dels porxos publics 
que es volen establir a totes 
dues bandes del passeig, es 
respecten les instruccions 
donades per I'Ajuntament en 
la concessi6 de la lIicencia 
d'obres concedida l'any 1868 
a Josep Sans. AixiJ es, 3 
metres de fond1rria amb 
matxons de 60 x 60 cm (5), 
de manera que l'alineaci6 
interna de les cases quedi a 
3,30 m de l'alineaci6 exte
rior del carrer. Els matxons 
extrems, perc, que han de 
formar la cantonada, seran 
d'l'60 m d'arnplada. Aquest 
passadis porxat estara desti
nat a us public i, per tant, 
tamM es contempla que 
I'Ajuntament haura d'in
demnitzar els propietaris si 
s'arriba a un acord arnigable, 

ha7Z'C£.fL'i? MJCO.7Z J . 
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o be iniciar un proces expro
piatori de la part afectada. 

Pel que fa al disseny de 
les fa<;anes, amb la intenci6 
de deixar un marge de lli
bertat als propietaris i per no 
imposar un model que enca
reixi desmesuradament les 
construccions, es segueixen 
les directrius segiients: 
1.- Els . vanos i matxons 
exteriors dels porxos es 
corresponen amb la paret 
divisaria de cada propietat. 
2.- L'obertura dels porxos, 
com a consequimcia de la 
premissa anterior, tenen dife
rents arnplades, des de 2'30 
m a 2'74 m pera amb la 
mateixa al<;ada. 
3.- Per facilitar l'edificaci6 
als propietaris que no vul
guin 0 no puguin aixecar dos 
o mes pisos, se'ls deixa la 
possibilitat d'edificar nomes 
la planta baixa 0 la planta 
baixa i un pis, arnb la 
condici6 que els elements 
arquitectiJnics, fins i tot la 
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cornisa superior, enCara que 
sigui provisional, quedin en 
consonancia amb l'aspecte 
general del carrer. 
4.- Finalmem, per disminuir 
la monotonia que podria 
provocar un seguit de cases 
iguals, es d6na una certa 
llibertat als particulars perque 
puguin personalitzar lIurs 
propietats. 

En parlar de les dimensi
ons que hauria de tenir el ca
rrer, l'arquitecte diu clararnent 
que l'amplada ideal seria de 
20 m, en lIoc dels II '57 que 
tenia en aquell moment, periJ 
aI mateix temps ja preveu 
que sera una mesura inapli
cable, perque ni els propie
taris estaran disposats a cedir 
per a us public part de lIms 
propietats, ni I'Ajuntament a 
pagar les indemnitzacions 
que comportaria un expro
piaci6 for<;osa. 

(5) Ma0l:6; Pilar de Ilbrica 0 put dum paret 
~.tn situadl entn:: dllC~ obcrturCI, que suporu 
un IOSU'C 0 l'in-marne", d'!UJ IN, 

Col''! /Z. h.:r.72~r..rLt7 .J 
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L'Estaci6 del tren 
Tot i que la linia de 

ferrocarril de Sant Feliu a 
Gimoa no s'inaugurara fins 
l'any 1892, en el moment de 
la redaeci6 del projecte ja es 
contempla l'empla,ament de 
la futura estaci6. Les Hetres 
X X del planol marquen 
l'espai que es destinaria a 
entrada de l'estaci6. En aquest 
tram de carrer no es marquen 
ni la disposici6 de la fa,ana 
ni la profunditat dels porxos, 
per tal de deixar mes llibertat 
ala companyia del ferrocarril 
per organilZar l'entrada a 
l'estacio de la manera mes 
cbmoda per als viatgers i per 
als carruatges. 

Perb aquesta flexibilitat 
del projecte en l'espai 
destinat a estaci6. no eximia 
pas la companyia de 
construir la futura fa,ana 
d'acord amb l'aspecte general 
de l'avinguda. 
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Oposici6 al 
projecte 

Essent alcalde Enric Sans, en 
la sessic de 20 de setembre 
de 1889, I'Ajuntament acorda 
aprovar el projecte i exposar 
l'expedient al public durant 
vint dies per tal que s'hi 
pugin presentar les al.lega
cions que eis veIns consi
derin oportunes. 

Quan ja el projecte estava 
aprovat definitivament, els 
dia 23 de febrer de 1891 els 
veIns Bru Pigrau. Jaume 
Pages, J aume Coris 1 

Francesc Capdevila presenten 
un recurs a l'Ajuntarnent con
tra el projecte i exposen els 
mati us pels quaIs el conside
ren perjudicial per als seus 
interessos: l'elevat cost del 
tipus d'edificacio porxada no 
pot ser assumit per propie-

taris en general de poes 
recursos, a mes a mes del per
judici que ja els representa la 
contrucci6 de la via del tren. 

EI PIe de I'Ajuntament, 
en la sessio de 2 de mar, de 
1891 estudia el recurs i 
decideix acceptar la supressio 
dels porxos en tot el tram de 
carrer en que havicn estat 
previstos. EI consistori consi
dera que les propietats rus
tiques ja han quedat prou 
minvades amb la franja de 
terreny que ha oeupat per la 
part posterior la via del tren, 
com per obligar cIs mateixos 
propietaris a prescindir d'una 
altra porcio de les seves 
finques per al porxat public. 

Per tant, es modifica el 
projecte suprimint les fa,a
nes proxades i l'alineaci6 del 
Passeig PIa de Romeu queda 
definitivament establerta amb 
els limits marcalS en el 
planol per les Hetres ABC 
D, configurant aixf l'aspecte 
actual del Passeig Romeu. 
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Antoni Romeu i Raig. 
(Llagostera 1832 - 1894) 

L'actual Passeig Romeu no formava 
part del projecte presentat l'any 1859 per 
Antoni Romeu per tal d'urbanitzar Ics 
seves propietats, situades al voltant de 
l'actual Plal'a de Catalunya i que va 
representar el creixement que durant el 
segle XIX va experimentar la vila cap al 
sud. Tot i aixb, aquest es el carrer de 
Llagostera que arnb el seu nom ens recorda 
el veritable artifex d'aquesta expansi6 
urbanistica. 
1832.- Neix Antoni Romeu, fill de 
Miquel i de Margarida. 
1859.- A l'edat de 27 anys presenta el 
projecte d'urbanitzaci6 de les seves 
propietats. 
06.10.1868 - La Junta Revolucionana el 
nomena alcalde del nou Ajuntament. 
01.01.1869 - Es elegit alcalde en les 

} 

primercs eleccions per sufragi universal. 
12.10.1869 - EI Governador destitueix 
l'Ajuntament. 
16.01.1870 - Torna a ser elegit alcalde 
fins el 31.0 I. 72 
1877 - 1879 - Torna a ser presentat a 
I'Ajuntament amb e1 earree de Regidor 
Sindic. 
Al Uarg de la seva vida va ocupar altres 
carrecs i va ser membre de diverses Juntes 
Municipals: 
- J utge de Pau 
- Junta de Primera Ensenyanl'a 
- Junta d'Instrucci6 
- Junta de Cementiri 
- Comissi6 informativa sobre l'estat i les 
necesitats de la classe obrera 
- Junta de l'Hospitai 
- Junta de Beneficicncia (6) 

(6) ALBA, GRAU isOLA, "L'wbanismc. L1.go~,. II seglc XIX". 
B"tlLcli de UI,o-lcri n' 52 
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