JORNADES EUROPEES
DEL PATRIMONI A
CATALUNYA 2012
AJUNTAMENT DE LA LLACUNA
REGIDORIA DE CULTURA
Ajuntament - Pl.Major, 1 Telf. 93 897 60 63
Oficina de Turisme - C/Major, 4 Telf. 93 897 68 30

Per visitar el museu concertar hora a
l’’Oficina d’Informació i Turisme o
l’’Ajuntament de La Llacuna.

Jornada de portes obertes a
l’exposició “La Llacuna
recupera” i visita guiada al
nucli antic.
(La Llacuna – Anoia)
Diumenge 30 de setembre
De 10 a 12h
AJuntament de La Llacuna

Punt de trobada: Plaça Major

PLAÇA MAJOR PORXADA
I NUCLI ANTIC
Entran per el Portal D’en Garreta, visitem el nucli
antic, una passejada pel nucli i ens envaeix en
una altre època, carrers enllosats, antigues i nobles façanes;

Recinte emmurellat:
Del recinte emmurellat de la Llacuna, datat entre els
segles XIV i XV, hi ha diversos fragments dels seus
paraments, alguna torre com la del Formicó i quatre
portals : el d’en Badorch o de la Banya, el de la Font o
dels Macips (avui desaparegut), el dels Bens o d’en
Garreta i el del Gavatx o del vall (nom que fa referència al vall o fossar de la muralla).

Estem potser en una època passada o potser futura?

Exposició (museu):

Plaça Major:
També coneguda com plaça del mercat, està envoltada, en gran part, per porxates. Es va formar
a partir del segle XV, al voltant de l’antic hospital
fundad el 1325 ,al costat del qual hi havia
l’església de Santa Maria de Natzaret, construïda
el 1327, al lloc avui s’aixeca l’esglèsia parroquial
de Santa Maria de La Llacuna. Les voltes i arcades, citades ja a l’any 1549, són molt variades i
diverses i constaten diferents reformes i ampliacions al llarg de la històri; oscillen entre arcs rebaixats, arcs de mig punt, fins a arcs amb peralta
i contraforts.

La població va continuar creixent fins al 1887 quan
hi havia 1539 persones, dedicades a l’intens conreu
de la vinya, del qual queden moltes marjades sobretot a l’interior dels boscos actuals i que s’hagué
d’abandonar amb la filloxera. Des d’aquell moment
la població va decréixer fins a l’actualitat, amb una
petita revifalla als anys 50 del nostre segle a causa
de l’explotació de les mines de bauxita.

Es conserven portals d’arc de mig punt a les façanes
de diverses cases i arcs apuntats fets de gran carreus
de pedra tallada a l’interior de gairebé totes les cases
del carrer Major que demostren uns orígens anteriors
al segle XVI. La plaça Major porticada data d’èpoques
diferents, essent més antigues les voltes de migdia
que no les altres, i en ella s’installà l’hospital i la capella de Nostra Senyora de Nazaret, fundats al segle
XIV i que ocupaven part del solar de l’actual església
parroquial. Aquesta nova església es va començar a
edificar el 1620 i es va acabar el 1676. És d’una sola
nau, voltes de creueria i capelles laterals. Cal destacar-ne el portal d’entrada, amb llinda i una petita capella a sobre.

El projecte per la conservación i la difusió del patrimonio històric i arqueològic al municipi de La Llacuna, neix amb la voluntat de donar a conèixer la riquesa patrimonial del treme, tant la de restes materiales visibles, com les encara avui dia amagades
sota el subsòl. L’objectiu principal és difondre
aquesta informació i conservar el patrimonio històric i arqueològic del municipi.
La Llacuna té un patrimonio molt ric, des de fa
temps iniciatives personals han anat recollint información de les troballes, es per aquest motiu que es
va iniciar el projecte “La Llacuna recupera” per poder aglutinar, recuparari museïtzar el patrimonio
històric, dirección i coordinación Mireia Sabaté Balada.

